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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของสถานศึกษา  

1. ชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

2. ท่ีต้ัง  178 หมู 2  ถ. โชคชัย-เดชอุดม ต. บานใหม  อ. หนองบุญมาก   จ. นครราชสีมา 

โทรศัพท 0-4433-0499   โทรสาร   0-4433-0498 

Website  www.smtech.ac.th           E – mail   stc.korat@gmail.com 

 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2  

 เขตตรวจ ราชการที่ 4 

3. ขอมูลดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบริเวณโรงเรียน ประวัติโรงเรียน 

- ยานธุรกิจการคา ตลาดประจําอําเภอและเทศบาล 

- ใกลสถานประกอบการภาครัฐ  ที่วาการอําเภอหนองบญุมาก  โรงพยาบาลหนองบญุมาก  และ

สถานีตํารวจภูธรหนองบญุมาก 

- ใกลสถานประกอบการภาคเอกชน     โรงงานอุตสาหกรรม (โรงแปง) 

-     ใกลสถานศึกษา   ทั้งภาครัฐและเอกชน  โรงเรียนบานใหมไทยเจรญิ  ,โรงเรียนหนองบุญมาก   

     ประสงควิทยา  , โรงเรียนสายมิตรหนองบญุมาก 

4. ประวัติโรงเรียน  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เดิม ช่ือ  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10   ต้ังอยูที่ 

178 หมู 2  ตําบลบานใหม  อําเภอหนองบญุมาก  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี นายสฤษด์ิ  บุตรเนียร  เปนผูรบั

ใบอนุญาต และผูจัดการ  เริ่มเปดทําการเรียนการสอนต้ังแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 

  โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 10 ไดรับการอนุญาตจดัต้ังตามใบอนุญาตเลขที่  นม. 4/ 2546 

ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2546  เปนโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษาเปดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

ประเภทวิชา พาณิชยกรรม และประเภทวิชาชางอุตสาหกรรม โดยใชหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ  มีนายมนัส  อินทรไพร  เปนครูใหญ   

  บริเวณพื้นที่ของโรงเรียนเมื่อเปดดําเนินการ  มีเน้ือที่ จํานวน  12 ไร  7 ตารางวา   กอสราง

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  1 ช้ัน จํานวน  2 หลัง  

  วันที่ 1 กุมภาพันธ  2552  มีการสรางอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก  2 ช้ัน  จํานวน 1 หลัง  

หองเรียน 5 หอง  หองประกอบ 5 หอง 

  ในปการศึกษา 2553  ไดรับอนุญาตใหเพิม่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส) ประเภท

วิชาบริหารธุรกิจ  ตามใบอนุญาตเลขที่  นม. 001/2553 
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  ในปการศึกษา 2555  ไดรับอนุญาตใหเปลี่ยนช่ือโรงเรียนจากเดิม โรงเรียนสายมิตรเทคโนโคราช 

10 เปลี่ยนเปน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ตามใบอนุญาตเลขที่ 004/2555 เมื่อวันที่ 31 

พฤษภาคม 2555 

 5. จํานวนครู / บุคลากรทางการศึกษา / บุคลากรอ่ืน ๆ / นักเรียน   

                        (สํารวจ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555) 

ประเภท 
ปงบประมาณ คาดการณปงบประมาณ 

2554 (คน) 2555 (คน) 2556 (คน) 

ผูอํานวยการ/คร ู 11 11 12 

บุคลากรทางการศึกษา 1 2 2 

บุคลากรอื่นๆ 2 3 3 

นักเรียนรวมทัง้สถานศึกษา    

จําแนกตามช้ัน    

ปวช. ชั้นปท่ี 1              รวม    

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 42 37 35 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 45 58 65 

ปวช. ชั้นปท่ี 2              รวม    

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 28 39 35 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 56 37 55 

ปวช. ชั้นปท่ี 3              รวม    

- ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 20 25 35 

- ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 26 48 35 

ปวส. ชั้นปท่ี 1              รวม    

- ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 41 37 40 

ปวส. ชั้นปท่ี 2              รวม    

- ประเภทวิชาบรหิารธุรกิจ 42 33 35 
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6. แสดงคุณวุฒิทางการศึกษาของผูอํานวยการ/ครู ในสถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

มี (คน) ไมมี (คน) รวม (คน) 

ปริญญาเอก 1 - - 

ปริญญาโท - - - 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพคร)ู 2 - 2 

ปริญญาตร ี 5 4 9 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี - 2 2 

รวมทั้งโรงเรียน 8 6 13 

 

สวนท่ี 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1. วิสัยทัศน 

               เปนสถาบันอาชีวศึกษาช้ันนําในการผลิตบุคลากร  ที่เนนการเรียนรูภาคทฤษฎี 

ควบคูไปกบัภาคปฏิบัติสามารถประยุกตใชในการประกอบอาชีพอยางมีคุณธรรม จริยธรรม  ตรงตามความตองการ

ของสถานประกอบการ ดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคมการทํางานอยางมีความสุข  กาวทันความเปลี่ยนแปลง

ทางเทคโนโลยีและสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดี   

2. พันธกิจ 

  1.  พัฒนาหลกัสูตรสมรรถนะทีเ่นนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูการปฏิบัติเพื่อสรางคุณคาการศึกษา

ใหกับผูเรียนตรงตามความตองการของสถานประกอบการ   ชุมชน   สังคม 

  2.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพือ่ใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมีสุขอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.  พัฒนากระบวนการวัดประเมินผล เพื่อใหไดคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติอยางมี

ประสิทธิภาพ 

    4.  พัฒนากระบวนการสนับสนุนการศึกษาใหเอื้ออํานวยตอการพฒันาครู  บุคลากรทางการศึกษา  

อยางตอเน่ืองและเพื่อเปนองคการแหงการเรียนรู (Leaning Organization) 

3. อัตลักษณ 

 วัฒนธรรมโรงเรียน  3 – 4 – 5  จริยธรรม 3 , งาม 4 , ทําดี 5 
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4. ตัวชี้วัด / เปาหมาย  

         1.  ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอสิระหรอืศึกษาตอในสาขาที่เกี่ยวของภายใน 

1 ป คิดรอยละ 80  % 

              2.  นักเรียน   ผูปกครอง  พึงพอใจตอการจัดกระบวนการเรยีนการสอนของโรงเรียน 

              3.  ผานเกณฑการประเมิน  สมศ. (ระดับดี)  

             4.  ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน  มีความมั่นคงย่ังยืนและเปนองคกรแหง

การ เรียนรู ( Leaning  Organization ) 

 

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย/เปาประสงค 

เปนสถาบันอาชีวศึกษา 

ช้ันนําในการผลิตบุคลากร  ที่ เนน

การเรียนรูภาคทฤษฎีควบคูไปกับ

ภาคปฏิบัติสามารถประยุกตใชในการ

ประกอบอาชีพอยางมี คุณธรรม 

จริยธรรม  ตรงตามความตองการ

ของสถานประกอบการ ดํารงชีวิตอยู

รวมกับผูอื่นในสังคมการทํางานอยาง

มี ค ว า ม สุ ข   ก า ว ทั น ค ว า ม

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ

ส า ม า ร ถ ป รั บ ตั ว เ ข า กั บ

สภาพแวดลอมไดดี   

 

1.  พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะที่

เนนการเรียนรูภาคทฤษฎีควบคู

การปฏิบัติเพื่อสรางคุณคา

การศึกษาใหกบัผูเรียนตรงตาม

ความตองการของสถาน

ประกอบการ   ชุมชน   สังคม 

1.  ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือ

ประกอบอาชีพอสิระหรือศึกษาตอใน

สาขาที่เกี่ยวของภายใน 1 ป คิดรอย

ละ 80  % 

  2.  พัฒนากระบวนการเรียนการ

สอนเพือ่ใหผูเรียนเปนคนดี เกง

และมสีุขอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

2.  นักเรียน   ผูปกครอง  พึงพอใจ

ตอการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ของโรงเรียน 

 3.  พัฒนากระบวนการวัด

ประเมินผล เพื่อใหไดคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา

ของชาติอยางมีประสิทธิภาพ 

 

3.  ผานเกณฑการประเมิน  สมศ. 

(ระดับดี) 
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    4.  พัฒนากระบวนการ

สนับสนุนการศึกษาใหเอือ้อํานวย

ตอการพฒันาครู  บุคลากร

ทางการศึกษา  อยางตอเน่ืองและ

เพื่อเปนองคการแหงการเรียนรู 

(Leaning Organization) 

4.  ผลการดําเนินงาน  บรรลุ

วัตถุประสงคของโรงเรียน  มีความ

มั่นคงย่ังยืนและเปนองคกรแหงการ 

เรียนรู ( Leaning  Organization ) 

 

 

 

สวนท่ี 3  งบประมาณของสถานศึกษา 

             งบประมาณของสถานศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 จําแนกไดดังน้ี 

1. รายรับ 

ที่ รายการรายรบั 
จํานวน 

(คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1. เงินอุดหนุนรายบุคคล    

 ปวช. ชั้นปท่ี 1    

 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 37 516,464.50  

 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 58 695,855  

 ปวช. ชั้นปท่ี 2    

 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 39 544,381.50  

 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 37 443,907.50  

 ปวช. ชั้นปท่ี 3    

 - ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 25 348,962.50  

 - ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 48 575,880  

  รวมเงินอุดหนุนรายบุคคล (1) 244 3,125,451  

2. เงินอุดหนุนอ่ืน ๆ    

2.1 คาหนังสือเรียน 244 244,000  

2.2 คาเครื่องแบบนักเรียน 244 219,600  

2.3 คาอุปกรณการเรียน 244 112,240  

2.4 คากิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเรียน 244 231,800  

 ฯลฯ    

  รวมเงินอุดหนุนอื่น ๆ (2) 244 807,640  
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ที่ รายการรายรบั 
จํานวน 

(คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

3. คาธรรมเนียม    

3.1 คาธรรมเนียมการศึกษา 244 508,200  

3.2 คาธรรมเนียมอื่น    

 - คาตรวจสขุภาพนักเรียน    

 - คาประกันของเสียหาย    

 - คาตรวจสารเสพติด    

 - คาประกันอุบัติเหตุ 244 48800  

  ฯลฯ    

  รวมเงินคาธรรมเนียม (3) 244 557,000  

4. เงินบริจาค    

4.1 เงินบริจาคเพื่อการศึกษา - -  

4.2 เงินบริจาคโครงการ - -  

  ฯลฯ    

  รวมรายไดจากเงนิบรจิาค (4)    

  รวมท้ังสิ้น (ขอ 1+2+3+4)  4,490,091  

 

2. รายจาย 

ที่ รายการรายจาย 

จํานวน 

(คน) 

งบประมาณ 

(บาท) หมายเหตุ 

1 คาใชจายดานบุคลากร     

1.1 เงินเดือนคร ู 10 1,690,320   

1.2 เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา 2 225,600   

1.3 เงินเดือนบุคลากรอื่น / คาจาง 3 207,360   

1.4 เงินสมทบกองทุนสงเคราะห 10 67,934.40  

 ฯลฯ    

 รวมคาใชจายดานบุคลากร (1) 15 2,191,214.40  

2 คาใชจายอื่น    

2.1 คาวัสดุสํานักงาน  144,000  

2.2 คาสาธารณูปโภค  240,000  



8 

 

-  

ที่ รายการรายจาย 

จํานวน 

(คน) 

งบประมาณ 

(บาท) หมายเหตุ 

 ฯลฯ    

 รวมคาใชจายอื่น (2)  384,000  

  รวมทั้งสิ้น (ขอ 1+2)  2,575,214.40   

 

หมายเหตุ : กรณีรายรับและรายจายที่ไมสามารถระบุจํานวนคนได ไมตองระบ ุ
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3. รายงานงบดุล ปการศึกษา 2554  

 

ชื่อสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

งบดุล  

ณ วันท่ี 30 เมษายน 2555 

 

         (หนวย : บาท) 

สินทรัพย 

สินทรัพยหมุนเวียน 

 เงินสด         48,794 

 เงินฝากธนาคาร        20,418.23 

 ลูกหน้ี/เงินยืมทดรอง       0.00 

 ตําราเรียนและวัสดุอปุกรณทางการศึกษา     350,000 

 สินทรพัยหมุนเวียนอื่น       0.00 

  รวมสินทรัพยหมุนเวียน      419,212 

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

 ที่ดินและสวนปรบัปรุงที่ดิน      6,400,000 

 อาคารและสวนปรบัปรุงอาคาร (สทุธิ)     4,000,000 

 สิ่งปลูกสรางอื่น ๆ (สุทธิ)       0.00 

 งานระหวางกอสราง       0.00 

 ยานพาหนะ (สทุธิ)       250,000 

 ครุภัณฑและอุปกรณ (สุทธิ)      350,000 

 เฟอรนิเจอรและเครื่องตกแตง (สทุธิ)     200,000 

 ตําราหองสมุด (สุทธิ)       100,000 

 สินทรพัยอื่น                 0.00 

  รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน     11,300,000 

รวมสินทรัพย  11,719,212.00 
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หน้ีสินและสวนของทุน 

หน้ีสินหมุนเวียน 

เจาหน้ี/คาใชจายคางจาย 0.00 

เจาหน้ีเงินประกัน/เงินมัดจํา 0.00 

รายไดรับลวงหนา 0.00 

เงินอุดหนุนรบัลวงหนา  0.00 

เจาหน้ีอื่น ๆ  0.00 

 รวมสวนของหน้ีสินหมุนเวียน 0.00 

หน้ีสินไมหมุนเวียน 

เจาหน้ีเงินประกัน/เงินมัดจํา  0.00 

เงินกูระยะสั้น  0.00 

เงินกูระยะยาว  0.00 

 รวมสวนของหน้ีสินไมหมุนเวียน 0.00 

สวนของทุน 

ทุนประเดิม  0.00 

ทุนสะสม 11,719,212.00 

  รวมสวนของทุน       11,719,212.00 

รวมหน้ีสินและสวนของทุน 11,719,212.00 

 

 

 

หมายเหตุ :   ใชวันที่ต้ังแตเปดภาคเรียน  ถึง ปดภาคเรียน ปการศึกษา 2554  
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สวนท่ี 4 การบริหารงานของสถานศึกษา 

1. แผน / โครงการ งบประมาณ ปการศึกษา 2555-2557 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม 

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย / วัตถุประสงค ตัวบงชี้ความสําเร็จ งบ 

ประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

1. จัดทํานโยบาย 

แ ผ น ง า น แ ล ะ

แผนปฏิบั ติ ง านที่

ครอบคลุมทุกพันธ

กิจของหนวยงาน

รวมถึงการแตงตั้ ง

คณะกรรมการใน

การปฏิบัติงานงาน

ด า น ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพภายใน 

1. เพื่อใหบุคลากรมีการ

ทํางานอยางเปนระบบ 

2 .  เพื่อใหระบบการทํางาน

มีขั้นตอนวิธีการอยางชัดเจน 

3.   เพื่อใหการทํางานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและมี

ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่

วางไว 

4.  เพื่อใหงานเสร็จตามเวลา

ที่กําหนดและถูกตอง 

5.   เพื่อใหบุคลากรมีการ

จัดเก็บขอมูลเอกสาร

หลักฐานอยางเปนระบบและ

สามารถเรียกใชไดทันทวงที 

1. โรงเรียนมีนโยบาย  แผนงาน  

ปฏิทินการทํางาน 

2. มีระบบการประกันคุณภาพ 

3.    มีคณะกรรมการในการ

ประกันคุณภาพภายใน 

 

2,000 พฤษภาคม  

ถึง  เดือน  

มีนาคม   

1. หัวหนางาน

ประกัน

คุณภาพภายใน 

2. นายอนันต  กัน

กระโทก 

 

2. นํ า ผลกา ร

ประเมินภายในและ

ภ ายนอก   ม า ใ ช

จัดทํ าแผนพัฒนา

สถานศึกษา 

1. เพื่อรวบรวมปญหาและ

ขอเสนอแนะเพื่อหา

แนวทางการแกไข 

2. เพื่อใหการทํางานเปน

ระบบและการ

บริหารงานมีความ

นาเชื่อถือ 

3. เพื่อใหการดําเนิน

กิจกรรมเปนไปตาม

แผนงาน 

 

1. โรงเรียนมีขอมูลของปญหา

และขอเสนอแนะของ

กรรมการประเมินคุณภาพแต

ละมาตรฐาน ของการประกัน

คุณภาพภายในและการ

ประกันคุณภาพภายนอกของ 

สมศ. 

2. มีการจัดทําแผนงานเพื่อ

รองรับการปฏิบัติงานดาน

การประกันคุณภาพ 

3. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา 

เพื่อการพัฒนาโรงเรียนอยาง

ตอเน่ือง 

3,000    ตลอดป

การศึกษา 

1. หัวหนาแผนก

ทุกแผนก 

2. อาจารยทุก

ทาน 
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4. ครูมีความเขาใจในการระบบ

การประกันคุณภาพ 

3. จัดทําโครงสราง

การบริหารงานของ

หนวยงาน 

1.เพื่อใหการบริหารเปนไป

ตามขั้นตอน 

2.เพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของได

รับทราบบทบาทและหนาที่

ของตนเอง 

3. เพื่อการจัดการเปนไป

อยางรวดเร็วและสมบูรณ 

 

1.โรงเรียนมีโครงสรางในการ

บริหารงาน 

2.  ครูมีความเขาใจและปฏิบัติ

หนาที่ไดถูกตอง 

2,000   เดือน  

พฤษภาคม   

1. ผูจัดการ 

2. ผูอํานวยการ 

 

4. การจัดการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในให

ครบทุกมาตรฐาน  

ทุกปการศึกษา 

1.เพื่อใหการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเปนไปทุกปการศึกษา 

2.เพื่อใหบุคลากรตระหนัก

เรื่องการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

3.เพื่อพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายใน  

4. เพื่อดําเนินการตรวจสอบ 

และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในที่

สถาบัน และหนวยงานตน

สังกัดไดพัฒนาขึ้น 

5.เพื่อจัดทํารายงานประจําป

ซ่ึงเปนผลจากการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน 

6. เพื่อใหขอมูล เอกสาร 

หลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ

กับสถาบัน และเตรียมความ

พรอมอ่ืนๆเพื่อการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

7. เพื่อปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของ สมศ. และ

1.สถานศึกษามีรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจําปตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

2.สถานศึกษานําผลการประเมิน

มาปรับปรุงแกไข 

3.บุคลากรมีความรูความเขาใจใน

การประเมินคุณภาพการภายใน 

 

5,000     ตลอดป

การศึกษา   

1. หัวหนางาน

ประกัน

คุณภาพภายใน 

2. หัวหนาฝาย 
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หนวยงานตนสังกัด 

5. กิจกรรมเรื่อง  

QA  (ระบบประกัน

คุณภาพ) 

1.เพื่อสรางความรู เก่ียวกับ

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่

รับผิดชอบดูแลการประกัน

คุณภาพเพิ่มขึ้น 

 

1.  บุคลกรมีความรูความเขาในใน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   สามารถทํางานตามขั้นตอน

ตามแผนงานการประกันคุณภาพ

ภายใน 

3.  สถานศึกษามีรายงานการ

ประกันคุณภาพภายใน 

2,000     เดือน  

พฤษภาคม   

-   มิถุนายน   

 

1. หัวหนางาน

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

2.  นายอนันต   กัน

กระโทก 

 

6. สงบุคลากรเขา

รวมหรือดําเนินการ

จัดอบรมผูประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

1.เพื่อใหบุคลากรไดมีความรู

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2.เพื่อใหมีบุคลากรที่

รับผิดชอบและดูแลการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

โดยตรง 

3.เพื่อใหบุคลากรทุกคนมี

ความตระหนักเรื่องคุณภาพ

การศึกษา 

4.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

5.เพื่อจัดทํารายงานประจําป

คุณภาพภายในสถานศึกษา 

(SAR) 

6.เพื่อรองรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

(สมศ.) 

1.บุคลากรมีความทักษะ ความรู

ความสามารถดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2.มีบุคลากรรับผิดชอบงานดาน

คุณภาพการศึกษา 

3.  รายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําป (SAR) , รับ

การประเมินคุณภาพการศึกษา        

ภายนอก (สมศ.)  

 

4,000 ตลอดป

การศึกษา  

นางสาวปทธมา 

แกลงกระโทก 

7. จัดกิจกรรม

สงเสริมความรู 

ความเขาใจเรื่องการ

ประกันคุณภาพ 

1.เพื่อใหบุคลากรไดมีความรู

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2.เพื่อสรางความเขาใจอันดี

ในการประกันคุณภาพ

1.บุคลากรมีความเขาใจดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.  ไดรับความรวมมืออันดีจาก

บุคลากรดานงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา 

5,000 ตลอดป

การศึกษา 

นายอนันต    กัน

กระโทก 

น.ส.รัตนาภรณ   

กอดสันเทียะ 
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การศึกษา 

3.เพื่อใหบุคลากรไดมีความรู

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

4.เพื่อสรางความเขาใจอันดี

เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

5.เพื่อสรางงานพัฒนา

คุณภาพภายในสถานศึกษา

อันดีเยี่ยม 

3. รายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําป (SAR) , รับ

การประเมินคุณภาพการศึกษา                    

ภายนอก (สมศ.)  

 

8. กิจกรรมประเมิน

ติดตามคุณภาพฝาย

ดําเนินการและ

ตรวจสอบการ

ทํางาน 

1.เพื่อติดตามประเมินและ

ตรวจสอบการทํางานดาน

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2.เพื่อสงเสริมการทํางาน

อยางเปนระบบ 

3.เพื่อติดตามแกไข

ดําเนินการงานที่ยังไม

สมบูรณ 

4.เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตาม / ตรวจสอบการ

ทํางานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5.เพื่อสรางงานอยางเปน

ระบบ 

6.เพื่อติดตามงานที่คงคางให

สมบูรณ / เปนปจจุบัน 

1.คณะกรรมการติดตาม / 

ตรวจสอบการทํางานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2.การติดตาม/ตรวจสอบอยางเปน

ระบบ 

3.  รายงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําป (SAR) , รับ

การประเมินคุณภาพการศึกษา                      

ภายนอก (สมศ.)  

 

3,000 ตลอดป

การศึกษา 

หัวหนางานประกัน

คุณภาพภายใน 

 

9. กิจกรรมการ

อบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู 

1.เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี

ความนาเชื่อถือและเปนที่

1.ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  ครูเปนที่เคารพของนักเรียน 

และบุคคลทั่วไป 

3.การทํางานที่เปนระบบและ

5,000 เดือน

ตุลาคม– 

พฤศจิกายน   

นายสมนึก  ลํากระ

โทก 
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เคารพของนักเรียน 

3.เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดี

ของอาชีพครู 

4.ครูมีคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.ครูเปนที่เคารพของ

นักเรียนและบุคคลทั่วไป 

ความเอ้ือเฟอตอเพื่อนครูภายใน 

10. พัฒนาดาน

วิชาการ 

1. เพื่อใหนักศึกษาได

เรียนรูดานวิทยาศาสตร  

ในวันสัปดาห

วิทยาศาสตร 

2. เพื่อใหนักศึกษาได

เรียนรูดานคณิตศาสตร  

ในกิจกรรมคณิตศาสตร

คิดสนุก 

3. เพื่อใหนักศึกษาได

เรียนรูดานเทคโนโลยี

และเขารวมการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพทั้งใน

สถานศึกษา 

1. นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ป ร ะ ส บก า ร

แ น ว ค ว า ม คิ ด ด า น

วิทยาศาสตร  การทดลอง  

2. นักศึกษาไดประสบการดาน

คณิตศาสตร การคิดคํานวณ   

3. มีการสืบคนขอมูลโดยการใช

เทคโนโลยี Internet  

4. ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ  มีทักษะใน

การปฏิบัติและใชเทคโนโลยี

ตางๆได 

5. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูใน

แตละกิจกรรม 

7,050     เดือน

กันยายน – 

ตุลาคม  

หัวหนาฝายวิชาการ 

น.ส.รัตนาภรณ   

กอดสันเทียะ 

 

11. นําความรูและ

การใชเทคโนโลยี

ไปสูการปฏิบัติ 

1. จัดใหมีการฝกงานใน

สถานประกอบการเพื่อ

เพิ่มทักษะในดาน

วิชาชีพ 

2. เพื่อเพิ่มทักษะในการ

เรียนรูนอกสถานที่ 

3. จัดใหมีการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพภายนอก

สถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูน

ความรูและ

ประสบการณดาน

วิชาชีพ 

1. นักศึกษาไดประสบการณ

และไดทักษะในดานวิชาชีพ

มากขึ้น 

2. นักศึกษาสามารถนําความรู

ดายเทคโนโลยีไปใชในการฝก

ประสบการณ 

3. นักศึกษาสามารถแกปญหา

เฉพาะหนาได 

4. นักศึกษาสามารถนําความรูที่

ไดจากสถานศึกษาไปใชใน

สถานประกอบการ 

10,265    เดือน  

ธันวาคม  -

เมษายน   

นายอนันต     

กันกระโทก 

นางสาวศิริรัตน  

ชางสลัก 

 

12. โครงการพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู

1. เพื่อพัฒนาความรูดาน

การใชเทคโนโลยีดาน

คอมพิวเตอรใหกับ

บุคลากรมีการพัฒนาตนเองดาน

เทคโนโลยีและมีการพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอน รวมถึงวัตกรรม 

24,270   ดําเนินการ

ตลอดป

นางสาวศิริรัตน  

ชางสลัก 
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ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี 

บุคลากร 

2. เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถในดาน

การสอนในแตละสาขา

รายวิชาเพิ่มขึ้นในแตละ

แผนกวิชา 

3. เพื่อการจัดสรร

ทรัพยากรใหมีเพียงพอ

ตอการเรียนการสอน 

4. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียน

การสอนใหทันสมัยและ

นาสนใจ 

งานวิจัยเพื่อการพัฒนา การศึกษา 

13. แนะแนวศึกษา

ตอ / ปฐมนิเทศ 

1.เพื่อใหความรูกับนักเรียน

ในการตัดสินใจในการศึกษา

ตอ 

2.  เพื่อประชาสัมพันธและ

ใหความรูเก่ียวกับการเรียน

สายอาชีพ 

3. เพื่อใหนักเรียนไดรูและ

เขาใจถึงหลักเกณฑในการ

เขาศึกษาในแตละสาขาวิชา

ที่ตนเองสนใจ 

4. เพื่อใหนักเรียนสามารถ

ตัดสินใจเลือกวิชาเอกไดตาม

ความสนใจ และเหมาะสม

ของตนเอง 

5. เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ทราบระบบการเรียนการ

สอนในสายอาชีพ 

6. เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึง

สถานที่ที่ใชในการเรียนการ

สอนของแตละสาขาวิชา 

7. มีเจตคติที่ดีตออาชีพ

สุจริต  รวมถึงมีทักษะการ

ทํางาน 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหรูจัก

ตนเอง สามารถพึ่งตนเองและ

ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

2. ในกระบวนการโครงการแนะ

แนวอาชีพและแนวทางการศึกษา 

สามารถนํากระบวนการแนะแนว

ไปบูรณาการการเรียนรูและการ

ดําเนินชีวิตได 

 

41,000 ภาคเรียนที่ 

2 ของป

การศึกษา 

นายอนันต    

 กันกระโทก 
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14. ติดตามนักเรียน

ที่ทํางาน / หางาน / 

ประกอบอาชีพ

อิสระ 

1. เพื่อตรวจสอบนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษา 

2.เพื่อใหคําแนะนําใน

การศึกษาตอ  การประกอบ

อาชีพและการหางาน 

3.เพื่อเก็บขอมูลเปนสถิติของ

โรงเรียนของจํานวนนักศึกษา

ที่ไดงานทําและศึกษาตอ 

4. เพื่อเก็บขอมูลและสํารวจ

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาที่จบไปแลว 

5.เพื่อศึกษาการมีงานทําของ

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

6.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผูบังคับบัญชาหรือผูใช

นักศึกษาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

โรงเรียนมีฐานขอมูลของนักศึกษา

ที่จบการศึกษาและสามารถนําไป

วิเคราะหผลการดําเนินงานในดาน

การจัดการเรียนการสอนได 

3,000   เดือน 

มิถุนายน 

เปนตนไป 

ในป

การศึกษา 

นางสาวไพรินทร  

ศรีปจฉิม 

15. พัฒนาหลักสูตร

สมรรถนะของ

สถานศึกษาตาม

ความตองการ

ตลาดแรงงาน 

1.เพื่อพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอน / ส่ือการเรียน

การสอนตามหลักสูตร

สมรรถนะ 

2.เพื่อประเมินคุณภาพการ

สอนของครูผูสอนและการ

นิเทศการสอน 

3.เพื่อใหครูผูสอนเขาใจ

ความหมายและความสําคัญ

ของการพัฒนาหลักสูตร

สมรรถนะ 

4.เพื่อใหครูทําวิจัยในชั้น

เรียนมากขึ้น 

5.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะความสามารถตรงตาม

ความตองการของ

1.  หลักสูตรสมรรถนะโรงเรียน

สายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ 

2.ครูผูสอนเขาใจความหมาย/ 

ความสําคัญของหลักสูตร

สมรรถนะ 

3.  ครูทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น

  

 

5,000 ตลอดป

การศึกษา 

2554-2555 

หัวหนาฝายวิชาการ 

นางสาวไพรินทร  

ศรีปจฉิม 
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ตลาดแรงงาน 

6.เพื่อพัฒนาหลักสูตร

สมรรถนะของโรงเรียนสาย

มิตรเทคโนโคราช ๑๐ 

7.เพื่อสงเสริมใหครูทําวิจัยใน

ชั้นเรียน 

8.เพื่อใหผูเรียนที่สําเร็จ

การศึกษามีงานทํา๑๐๐ % 

16. จัดตั้งสถาน

ประกอบการจําลอง

ในสถานศึกษา 

1.เพื่อสรางสถาน

ประกอบการภายใน

สถานศึกษา 

2.เพื่อเสริมสรางทักษะ

ความสามารถของผูเรียน 

3.เพื่อใหผูเรียนได

ประยุกตใชความรูสูอาชีพ 

4.เพื่อสรางรายไดระหวาง

เรียนใหกับผูเรียน 

5.  เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

6.สถานประกอบการภายใน

สถานศึกษา 

7.นักเรียนมีทักษะ

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

8.นักเรียนสามารถ

ประยุกตใชความรูสูอาชีพ 

9.สรางรายไดระหวางเรียน

ใหกับผูเรียน 

1. สถานประกอบการของแตละ

สาขาวิชา 

2.นักเรียนมีสถานประกอบการใน

การนําความรูสูอาชีพ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนดีขึ้น 

4.ความสามารถของผูเรียนที่ตรง

ตอตลาดแรงงาน 

 

50,000 ตลอดป

การศึกษา 

นายอนันต  กันกระ

โทก 

นายสมนึก  ลํากระ

โทก 

นายชยันต   จันทรศิ

ริสุข 

 

17.พัฒนาบุคลากร 1.  เพื่อพัฒนาครูในดาน

เทคนิคการสอนแบบมุงเนน

สมรรถนะ (การสอนแบบ

โครงงาน/ชิ้นงาน) 

2.  เพื่อใหบุคลากรไดมีการ

1.บุคลากรมีความรูความสามารถ

ตรงตามสาขาวิชา 

2.บุคลากรมีการศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมอยูเสมอ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

10,000 ตลอดป

การศึกษา 

 ฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

นายอนันต     

กันกระโทก 
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เรียนรูแบบมุงสมรรถนะการ

วัดประเมินผล 

3.บุคลกรไดรับการพัฒนา

ดานวิชาการ และดานอ่ืน ๆ  

4.การเรียนการสอนของ

ครูผูสอนมีคุณภาพ 

ผูเรียนดีขึ้น 

 

18. พัฒนาศูนย

วิชาการ  (หองสมุด) 

1. เพื่อเพิ่มส่ือการเรียนรูและ

หนังสือใหพอเพียงกับจํานวน

นักศึกษา 

2.เพื่อปรับปรุงตกแตง

หองสมุดใหมีความนาสนใจ

และนาเขาใชบริการ 

3.เพื่อพัฒนาระบบหองสมุด 

เชน Internet ระบบการยืม-

คืน ใหทันสมัย 

4.เพื่อจัดใหมีผูดูแล

รับผิดชอบ  ควบคุมการใช

และจัดหาส่ือตาง ๆ  

5.  เพื่อเพิ่มส่ือการเรียนรูใน

หองสมุด 

6.เพิ่มจํานวนผูเขาใชบริการ

หองสมุด 

7.เพื่อจัดหาเจาหนาที่ดูแล / 

ควบคุม / จัดหาส่ือการ

เรียนรูตาง ๆ ในหองสมุดให

ทันสมัย 

1.ศูนยวิชาการ(หองสมุด) พรอม

ใหการบริการ 

2.จํานวนผูเขาใชบริการที่มากขึ้น 

3.นักเรียนใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชนมากขึ้น 

 

25,000 ตลอดป

การศึกษา 

นางสาวศิริรัตน  

ชางสลัก 

19.จัดหาส่ือ

อุปกรณการเรียน

การสอน 

1.  เพื่อจัดหาส่ืออุปกรณการ

เรียนการสอน 

2.เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนดีขึ้น 

3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 

1.ส่ือการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นใน

แตละภาคเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนดีขึ้น 

3.ครูผูสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

50,000 ตลอดป

การศึกษา 

หัวหนาแผนกพาณิช

ยกรรม 

หัวหนาแผนกชาง

อุตสาหกรรม 
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4.  เพื่อใหไดส่ืออุปกรณการ

เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นทุก

สาขาวิชา 

5.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนสูงขึ้น 

 

20. อบรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับ

นักศึกษา “การ

เขียนประวัติสวนตัว

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ” 

1.เพื่อใหนักศึกษามีความรู

เก่ียวกับการเขียนประวัติ

สวนตัวภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2.เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

เขียนประวัติสวนตัวใน

รูปแบบที่เหมาะสมและเปน

ที่ยอมรับแกองคกรธุรกิจ

เอกชน 

3.เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

กรอกประวัติสวนตัวเพื่อ

สมัครงานผานทางระบบ

อินเตอรเน็ตได 

4.เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางโรงเรียนกับสถาน

ประกอบการ อีกทั้งยังเปน

การประชาสัมพันธโรงเรียน 

ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

1.โรงเรียน 

    1.1ประโยชนในดานของการ

ประชาสัมพันธทําใหองคกรธุรกิจ

เอกชนภายนอกรูจัก และไดมา

เห็นสภาพแวดลอมบรรยากาศจริง

ในโรงเรียน      

      1.2เปนการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน

กับองคกรธุรกิจเอกชน 

2.นักศึกษา  

   2.1เม่ือนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาแลว สามารถเขียน

ประวัติสวนตัวของตนทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษเพื่อใชในการ

สมัครงานได 

    2.2นักศึกษาสามารถนําความรู

ที่ไดรับมาสรางประวัติสวนตัวเพื่อ

ใชในการสมัครงานผานทางระบบ

อินเตอรเน็ตไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                

5,000                        

มิถุนายน   - 

กรกฎาคม 

น.ส.รัตนาภรณ   

กอดสันเทียะ  

21. พัฒนาการบูร

ณาการการจัด

สภาพแวดลอมของ

สถานศึกษาสูการ

เรียนรู 

1.  เพื่อพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ที่เนน

พัฒนาการคิดของผูเรียน 

และเนนใหผูเรียนนํา

หลักธรรมมาใชในการ

ดํารงชีวิต 

2.  เพื่อใหครูผูสอนสามารถ

1. ครูผูสอนพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

2. มีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และพัฒนา

สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

3. มีการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรู 

15,000    พฤษภาคม -

มิถุนายน 

น.ส.รัตนาภรณ   

กอดสันเทียะ 
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พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หรือหลักสูตรทองถิ่นไดโดย

สามารถวัด  และประเมิน

ผูเรียนตามสภาพจริง 

3.   เพื่อพัฒนาส่ือและ

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู 

4.   เพื่อใหโรงเรียนพัฒนา

สภาพแวดลอมของโรงเรียน

ใหสวยงามเปนระเบียบและ

เปนแหลงเรียนรูเพื่อชุมชน 

5.  เพื่อสงเสริมใหมีการ

พัฒนาสภาพแวดลอมของ

โรงเรียน และจัดการเรียนรู 

และจัดการเรียนรูแบบ

ประหยัดตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

4. นักเรียนมีคุณธรรมและมีทักษะ

ในการคิด 

 

22. กิจกรรมวัน

สําคัญ 

1.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได

รวมกิจกรรม2.  เพื่อให

นักเรียนไดรูความหมายของ

วันสําคัญ 

3.  เพื่อใหผูปกครองไดมา

รวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

4.  เพื่อใหนักเรียนไดแสดง

ความรักความกตัญูตอผูมี

พระคุณ5.  เพื่อใหนักเรียน

ไดแสดงความสามารถของ

ตนเอง 

6.  เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ความสุขและสนุกสนาน 

ดานปริมาณ/ผลผลิต

ผูบริหาร   ครู  นักเรียน  และ

บุคลากรที่เก่ียวของ ผูปกครองเขา

รวมกิจกรรมอยางนอย  80% 

1.ผูปกครองไดมารวมกิจกรรมกับ

ทางวิทยาลัย 

ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

2 นักเรียนไดแสดงความรักความ

กตัญูตอผูมีพระคุณ 

3.นักเรียนไดแสดงความสามารถ

ของตนเอง 

4.นักเรียนไดรับความสุขและ

สนุกสนาน 

 

10,000 ตลอดป

การศึกษา 

ตามวัน

สําคัญตางๆ 

หัวหนาฝายวิชาการ 

หัวหนาฝายกิจกรรม 
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23. คุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของ

นักเรียน 

1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

2.  นักเรียนพัฒนาคุณธรรม  

คานิยม  และคุณลักษณะที่

พึงประสงคตามมาตรฐาน

ของโรงเรียน 

3.  นักเรียนมีวินัย  มีความ

รับผิดชอบ 

4.  นักเรียนมีความเมตตา

กรุณา  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  

เสียสละเพื่อสวนรวม  ปฏิบัติ

ตนเปนประโยชน ตอสังคม 

5. นักเรียนประหยัด  ใช

ส่ิงของและทรัพยสินของ

ตนเองและสวนรวมอยาง

ประหยัดและคุมคา 

6. นักเรียนปฏิบัติตนตาม

ระเบียบและหลักธรรม

เบื้องตนของศาสนา 

1.  นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2.  นักเรียน  สามารถพัฒนา

ตนเอง เปนคนเกงคนดี มีความรู

และอยูสังคมไดอยางปกติสุข 

3.  ครูอาจารย  สามารถจัด

กิจกรรมใหนักเรียนมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค 

4.  นักเรียนมีวินัย  มีความ

รับผิดชอบ 

 

33,750 ตลอดป

การศึกษา   

 

นายสมนึก  ลํากระ

โทก 

นายชยันต    

จันทรศิริสุข 

 

24. สงเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน   

1.  เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่

ดีเก่ียวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

2.  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู

และฝกตนเองเก่ียวกับการใช

สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอ

ภาคและหนาที่ตามระบบ

ประชาธิปไตย 

3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ความรับผิดชอบรวมกันใน

การรักษาไวซ่ึงประโยชนทั้ง

ปวงของโรงเรียน 

4. เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริม

1. นักเรียนเขาใจในหลัก

ประชาธิปไตย รูจักปกครองตนเอง 

2.นักเรียนสามารถแสดงความ

คิดเห็นและยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

3.นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

4.นักเรียนไดปฏิบัติจริงสามารถนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางเหมาะสม 

 

                             

1,000   

มิถุนายน   ฝายกิจการนักศึกษา 

นายอนันต  กันกระ

โทก 
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หลักสูตรทั้งในดานวิชาการ

และประสบการณของ

นักเรียน 

5. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่

เดนชัดของนักเรียนเก่ียวกับ

ลักษณะการมีวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย 

6.  เพื่อใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูเก่ียวกับประชาธิปไตย

โดยการปฏิบัติจริง 

25. อาชีวบริการ 1.  เพื่ อเ สริ มสร างทักษะ

ใหมๆในดานการตรวจเช็ค

แกปญหาตางๆแกนักศึกษา  

2.  เพื่อชวยเหลือและ

แกปญหาคอมพิวเตอร

รถจักรยานยนต  และ

รถยนตกับชุมชน 

3.  เพื่อบริการและใหความรู

ในดานคอมพิวเตอร

รถจักรยานยนต  และ

รถยนตกับชุมชน 

1.  นักศึกษามีความรู  

ความสามารถ  และทักษะมา

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

2.  รูจักใชเครื่องมือและวัสดุ

อุปกรณในการซอมเครื่องยนต

รถจักรยานยนตและการ

บํารุงรักษา 

3.  นักศึกษาไดใชทักษะที่เรียนมา

ชวยเหลือชุมชน 

 

10,000 4  มกราคม  

- 3  

กุมภาพันธ   

นายชยันต   จันทรศิ

ริสุข      

26.กิจกรรมศึกษาดู

งานใหกับบุคลกร 

1.  เพื่ อเ สริ มสร างทักษะ

ใ ห ม ๆ ใ น ด า น แ น ว คิ ด

ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม

ใหมๆ   ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น 

รวมถึงเปนการเปดโลกทัศน

ใหแกบุคลากรในองคกร  

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถ

นําแนวทางการปฏิบัติงานที่

ดี  และเปนประโยชน มา

ประยุกตใชเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานของ

1.  ผูศึกษาดูงานมีความรู  

ความสามารถ  และทักษะมา

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

2.  ผูศึกษาดูงานนําความรูความ

เขาใจมาปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตางๆใหดีขึ้น 

3.  นักศึกษาเกิดการเรียนรู การ

พัฒนาตนเอง เพื่อตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

 

25,000 4  มกราคม  

-26  

กุมภาพันธ   

1.  ฝายวิชาการ 

2.  น.ส.ไพรินทร ศรี

ปจฉิม 

 



24 

 

-  

ตนเองและองคกร ใหมี

ศักยภาพยิ่งขึ้น 

27. กิจกรรม

สงเสริมสนับสนุน

ส่ิงประดิษฐงานวิจัย

ครูและนักเรียน 

1.  เพื่ อเ สริ มสร างทักษะ

ใ ห ม ๆ ใ น ด า น แ น ว คิ ด

ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม

ใหมๆ   ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น 

รวมถึงเปนการเปดโลกทัศน

ใหแกบุคลากรในองคกร  

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถ

นําแนวทางการปฏิบัติงานที่

ดี  และเปนประโยชน มา

ประยุกตใชเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานของ

ตนเองและองคกร ใหมี

ศักยภาพยิ่งขึ้น 

1. เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆใน

ด านแนวคิ ด ส่ิ ง ปร ะดิ ษฐ แ ละ

นวัตกรรมใหมๆ   ใหมีศักยภาพ

ยิ่งขึ้น  

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําแนว

ทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปน

ประโยชน มาประยุกตใชเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของตนเองและองคกร ใหมี

ศักยภาพยิ่งขึ้น 

 

20,000   ตุลาคม  -  

ธันวาคม   

1.  ฝายวิชาการ 

2.  นายอนันต  กัน

กระโทก 

3.  นายสมนึก  ลํา

กระโทก 

 

28. ฝกอบรมการใช

งานคอมพิวเตอร

และทักษะการดูแล

รถยนตเบื้องตน 

1.  เพื่ อเ สริ มสร างทักษะ

ใหมๆในดานการตรวจเช็ค

แกปญหาตางๆแกนักศึกษา  

2.  เพื่อชวยเหลือและ

แกปญหาคอมพิวเตอรและ

ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร

และรถจักรยานยนต  และ

รถยนตกับชุมชน 

3.  เพื่อบริการและใหความรู

ในดานคอมพิวเตอรและ

รถจักรยานยนต  และ

รถยนตกับชุมชน 

1.  นักศึกษามีความรู  

ความสามารถ  และทักษะมา

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

2.  รูจักใชเครื่องมือและวัสดุ

อุปกรณในการซอมเครื่องยนต

รถจักรยานยนตและการ

บํารุงรักษา 

3.  นักศึกษาไดใชทักษะที่เรียนมา

ชวยเหลือชุมชน 

4.  ชุมชนไดรับความรูเรื่องการใช

งานคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

 

10,000 มกราคม  -  

กุมภาพันธ    

นายชยันต   จันทรศิ

ริสุข      

29. อบรมการใช

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเพื่อ

การสอน 

1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรมีใหมี

ความรูความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี 

2.เพื่อพัฒนาใหบุคลากรใช

คอมพิวเตอรเปนส่ือการเรียน

1.บุคลากรมีความรูความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีดานการสอน 

2.ครูผูสอนใชคอมพิวเตอรดานการ

สอนเพิ่มขึ้น 

3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

10,000 ตลอดป

การศึกษา 

นางสาวศิริรัตน  

ชางสลัก 
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การสอนเพิ่มขึ้น 

3.เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมี

เทคนิคการสอนที่

หลากหลาย 

4.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพดานเทคโนโลยี 

5.เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

6. เพื่อใหครูผูสอนมีส่ือการ

สอนที่นาสนใจ 

นักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น 

 

30. อบรมการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารเบื้องตน 

1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรมีใหมี

ความรูความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารและการสอน 

2.เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมี

เทคนิคการสอนที่

หลากหลาย 

4.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

5.เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

6. เพื่อใหครูผูสอนมีส่ือการ

สอนที่นาสนใจ 

1.บุคลากรมีความรูความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษ 

2.ครูผูสอนใชภาษาอังกฤษแทรก

ในเน้ือหารายวิชา 

3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น 

 

10,000 ตลอดป

การศึกษา 

นางสาวศิริรัตน  

ชางสลัก 

 

31. พัฒนาระบบ

สารสนเทศโรงเรียน 

1.เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศใหทันสมัยยิ่งขึ้น 

2.เพื่อพัฒนาระบบการสอน

คอมพิวเตอรใหทันสมัยและ

ควบคุมการใชงานได 

3.เพื่อพัฒนาระบบ

ลงทะเบียนของนักเรียน 

4.เพื่อพัฒนาระบบการเงิน

1.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของ 

-  ระบบควบคุมการเรียนการสอน 

-  ระบบการลงทะเบียนเรียน 

-  ระบบการเงิน – ธุรการ 

2.ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

ใชบริการ 

 

20,000 ตลอดป

การศึกษา 

1. ฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

2. นายอนันต   กัน

กระโทก 
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และธุรการของโรงเรียน 

5.เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศของโรงเรียน 

6.เพื่อใหระบบการ

บริหารงานมีความนาเชื่อถือ 

 

 

2. แผน / โครงการ งบประมาณ  ปการศึกษา พ.ศ. 2555-2557 

รายละเอียดของโครงการ/กจิกรรม  

แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

เปาหมาย / วัตถุประสงค ตัวบงชี้ความสําเร็จ งบ 

ประมา

ณ 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ

โครงการ 

1. จัดทํานโยบาย 

แ ผ น ง า น แ ล ะ

แผนปฏิบั ติ ง านที่

ครอบคลุมทุกพันธ

กิจของหนวยงาน

รวมถึงการแตงตั้ ง

คณะกรรมการใน

การปฏิบัติงานงาน

ด า น ก า ร ป ร ะ กั น

คุณภาพภายใน 

1. เพื่อใหบุคลากรมีการ

ทํางานอยางเปนระบบ 

2 .  เพื่อใหระบบการทํางาน

มีขั้นตอนวิธีการอยางชัดเจน 

3.   เพื่อใหการทํางานเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและมี

ผลสัมฤทธ์ิตามเปาหมายที่

วางไว 

4.  เพื่อใหงานเสร็จตามเวลา

ที่กําหนดและถูกตอง 

5.   เพื่อใหบุคลากรมีการ

จัดเก็บขอมูลเอกสาร

หลักฐานอยางเปนระบบและ

สามารถเรียกใชไดทันทวงที 

 

3. โรงเรียนมีนโยบาย  แผนงาน  

ปฏิทินการทํางาน 

4. มีระบบการประกันคุณภาพ 

3.    มีคณะกรรมการในการ

ประกันคุณภาพภายใน 

 

2,000 พฤษภาคม  

ถึง  เดือน  

มีนาคม   

3. หัวหนางาน

ประกัน

คุณภาพภายใน 

4. นายอนันต  กัน

กระโทก 

 

2. นํ า ผลกา ร

ประเมินภายในและ

ภ ายนอก   ม า ใ ช

จัดทํ าแผนพัฒนา

สถานศึกษา 

4. เพื่อรวบรวมปญหาและ

ขอเสนอแนะเพื่อหา

แนวทางการแกไข 

5. เพื่อใหการทํางานเปน

ระบบและการ

5. โรงเรียนมีขอมูลของปญหา

และขอเสนอแนะของ

กรรมการประเมินคุณภาพแต

ละมาตรฐาน ของการประกัน

คุณภาพภายในและการ

3,000    ตลอดป

การศึกษา 

3. หัวหนาแผนก

ทุกแผนก 

4. อาจารยทุก

ทาน 
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บริหารงานมีความ

นาเชื่อถือ 

6. เพื่อใหการดําเนิน

กิจกรรมเปนไปตาม

แผนงาน 

 

ประกันคุณภาพภายนอกของ 

สมศ. 

6. มีการจัดทําแผนงานเพื่อ

รองรับการปฏิบัติงานดาน

การประกันคุณภาพ 

7. มีแผนพัฒนาสถานศึกษา 

เพื่อการพัฒนาโรงเรียนอยาง

ตอเน่ือง 

8. ครูมีความเขาใจในการระบบ

การประกันคุณภาพ 

3. จัดทําโครงสราง

การบริหารงานของ

หนวยงาน 

1.เพื่อใหการบริหารเปนไป

ตามขั้นตอน 

2.เพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของได

รับทราบบทบาทและหนาที่

ของตนเอง 

3. เพื่อการจัดการเปนไป

อยางรวดเร็วและสมบูรณ 

 

1.โรงเรียนมีโครงสรางในการ

บริหารงาน 

2.  ครูมีความเขาใจและปฏิบัติ

หนาที่ไดถูกตอง 

2,000   เดือน  

พฤษภาคม   

3. ผูจัดการ 

4. ผูอํานวยการ 

 

4. การจัดการ

ประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในให

ครบทุกมาตรฐาน  

ทุกปการศึกษา 

1.เพื่อใหการดําเนินงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในเปนไปทุกปการศึกษา 

2.เพื่อใหบุคลากรตระหนัก

เรื่องการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา 

3.เพื่อพัฒนาระบบและกลไก

การประกันคุณภาพภายใน  

4. เพื่อดําเนินการตรวจสอบ 

และพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาตามระบบการ

ประกันคุณภาพภายในที่

สถาบัน และหนวยงานตน

สังกัดไดพัฒนาขึ้น 

5.เพื่อจัดทํารายงานประจําป

ซ่ึงเปนผลจากการพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพภายใน 

1.สถานศึกษามีรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประจําปตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

2.สถานศึกษานําผลการประเมิน

มาปรับปรุงแกไข 

3.บุคลากรมีความรูความเขาใจใน

การประเมินคุณภาพการภายใน 

 

5,000     ตลอดป

การศึกษา   

3. หัวหนางาน

ประกัน

คุณภาพภายใน 

4. หัวหนาฝาย 
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6. เพื่อใหขอมูล เอกสาร 

หลักฐานตางๆ ที่เก่ียวของ

กับสถาบัน และเตรียมความ

พรอมอ่ืนๆเพื่อการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

7. เพื่อปรับปรุงแกไขตาม

ขอเสนอแนะของ สมศ. และ

หนวยงานตนสังกัด 

5. กิจกรรมเรื่อง  

QA  (ระบบประกัน

คุณภาพ) 

1.เพื่อสรางความรู เก่ียวกับ

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ

การศึกษา 

2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่

รับผิดชอบดูแลการประกัน

คุณภาพเพิ่มขึ้น 

 

1.  บุคลกรมีความรูความเขาในใน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   สามารถทํางานตามขั้นตอน

ตามแผนงานการประกันคุณภาพ

ภายใน 

3.  สถานศึกษามีรายงานการ

ประกันคุณภาพภายใน 

2,000     เดือน  

พฤษภาคม   

-   มิถุนายน   

 

1. หัวหนางาน

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

2.  นายอนันต   กัน

กระโทก 

 

6. กิจกรรมการ

อบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ครู 

1.เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

2.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมี

ความนาเชื่อถือและเปนที่

เคารพของนักเรียน 

3.เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดี

ของอาชีพครู 

4.ครูมีคุณธรรมจริยธรรม

และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.ครูเปนที่เคารพของ

นักเรียนและบุคคลทั่วไป 

1.ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2.  ครูเปนที่เคารพของนักเรียน 

และบุคคลทั่วไป 

3.การทํางานที่เปนระบบและ

ความเอ้ือเฟอตอเพื่อนครูภายใน 

5,000 เดือน

ตุลาคม– 

พฤศจิกายน   

นายสมนึก  ลํากระ

โทก 

 

7. พัฒนาดาน

วิชาการ 

4. เพื่อใหนักศึกษาได

เรียนรูดานวิทยาศาสตร  

ในวันสัปดาห

วิทยาศาสตร 

5. เพื่อใหนักศึกษาได

6. นั ก ศึ ก ษ า ไ ด ป ร ะ ส บก า ร

แ น ว ค ว า ม คิ ด ด า น

วิทยาศาสตร  การทดลอง  

7. นักศึกษาไดประสบการดาน

คณิตศาสตร การคิดคํานวณ   

7,050     เดือน

กันยายน – 

ตุลาคม  

หัวหนาฝายวิชาการ 

น.ส.รัตนาภรณ   

กอดสันเทียะ 
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เรียนรูดานคณิตศาสตร  

ในกิจกรรมคณิตศาสตร

คิดสนุก 

6. เพื่อใหนักศึกษาได

เรียนรูดานเทคโนโลยี

และเขารวมการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพทั้งใน

สถานศึกษา 

8. มีการสืบคนขอมูลโดยการใช

เทคโนโลยี Internet  

9. ไดเรียนรูส่ิงใหมๆ  มีทักษะใน

การปฏิบัติและใชเทคโนโลยี

ตางๆได 

10. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูใน

แตละกิจกรรม 

8. นําความรูและ

การใชเทคโนโลยี

ไปสูการปฏิบัติ 

4. จัดใหมีการฝกงานใน

สถานประกอบการเพื่อ

เพิ่มทักษะในดาน

วิชาชีพ 

5. เพื่อเพิ่มทักษะในการ

เรียนรูนอกสถานที่ 

6. จัดใหมีการแขงขัน

ทักษะวิชาชีพภายนอก

สถานศึกษาเพื่อเพิ่มพูน

ความรูและ

ประสบการณดาน

วิชาชีพ 

5. นักศึกษาไดประสบการณ

และไดทักษะในดานวิชาชีพ

มากขึ้น 

6. นักศึกษาสามารถนําความรู

ดายเทคโนโลยีไปใชในการฝก

ประสบการณ 

7. นักศึกษาสามารถแกปญหา

เฉพาะหนาได 

8. นักศึกษาสามารถนําความรูที่

ไดจากสถานศึกษาไปใชใน

สถานประกอบการ 

10,265    เดือน  

ธันวาคม  -

เมษายน   

นายอนันต     

กันกระโทก 

นายทศพร     

บุญมา 

 

9. โครงการพัฒนา

บุคลากรใหมีความรู

ความสามารถใน

การใชเทคโนโลยี 

5. เพื่อพัฒนาความรูดาน

การใชเทคโนโลยีดาน

คอมพิวเตอรใหกับ

บุคลากร 

6. เพื่อพัฒนาความรู

ความสามารถในดาน

การสอนในแตละสาขา

รายวิชาเพิ่มขึ้นในแตละ

แผนกวิชา 

7. เพื่อการจัดสรร

ทรัพยากรใหมีเพียงพอ

ตอการเรียนการสอน 

8. เพื่อพัฒนาส่ือการเรียน

การสอนใหทันสมัยและ

นาสนใจ 

บุคลากรมีการพัฒนาตนเองดาน

เทคโนโลยีและมีการพัฒนาส่ือการ

เรียนการสอน รวมถึงวัตกรรม 

งานวิจัยเพื่อการพัฒนา 

24,270   ดําเนินการ

ตลอดป

การศึกษา 

นางสาวศิริรัตน  

ชางสลัก 
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10. แนะแนวศึกษา

ตอ / ปฐมนิเทศ 

1.เพื่อใหความรูกับนักเรียน

ในการตัดสินใจในการศึกษา

ตอ 

2.  เพื่อประชาสัมพันธและ

ใหความรูเก่ียวกับการเรียน

สายอาชีพ 

3. เพื่อใหนักเรียนไดรูและ

เขาใจถึงหลักเกณฑในการ

เขาศึกษาในแตละสาขาวิชา

ที่ตนเองสนใจ 

4. เพื่อใหนักเรียนสามารถ

ตัดสินใจเลือกวิชาเอกไดตาม

ความสนใจ และเหมาะสม

ของตนเอง 

5. เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ทราบระบบการเรียนการ

สอนในสายอาชีพ 

6. เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึง

สถานที่ที่ใชในการเรียนการ

สอนของแตละสาขาวิชา 

7. มีเจตคติที่ดีตออาชีพ

สุจริต  รวมถึงมีทักษะการ

ทํางาน 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหรูจัก

ตนเอง สามารถพึ่งตนเองและ

ปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

2. ในกระบวนการโครงการแนะ

แนวอาชีพและแนวทางการศึกษา 

สามารถนํากระบวนการแนะแนว

ไปบูรณาการการเรียนรูและการ

ดําเนินชีวิตได 

 

41,000 ภาคเรียนที่ 

2 ของป

การศึกษา 

นายอนันต    

 กันกระโทก 

11. ติดตามนักเรียน

ที่ทํางาน / หางาน / 

ประกอบอาชีพ

อิสระ 

1. เพื่อตรวจสอบนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษา 

2.เพื่อใหคําแนะนําใน

การศึกษาตอ  การประกอบ

อาชีพและการหางาน 

3.เพื่อเก็บขอมูลเปนสถิติของ

โรงเรียนของจํานวนนักศึกษา

ที่ไดงานทําและศึกษาตอ 

4. เพื่อเก็บขอมูลและสํารวจ

ความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษาที่

สําเร็จการศึกษาที่จบไปแลว 

โรงเรียนมีฐานขอมูลของนักศึกษา

ที่จบการศึกษาและสามารถนําไป

วิเคราะหผลการดําเนินงานในดาน

การจัดการเรียนการสอนได 

3,000   เดือน 

มิถุนายน 

เปนตนไป 

ในป

การศึกษา 

นางสาวไพรินทร  

ศรีปจฉิม 
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5.เพื่อศึกษาการมีงานทําของ

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 

6.เพื่อศึกษาความพึงพอใจ

ของผูบังคับบัญชาหรือผูใช

นักศึกษาเก่ียวกับการ

ปฏิบัติงานของนักศึกษา 

12. พัฒนาหลักสูตร

สมรรถนะของ

สถานศึกษาตาม

ความตองการ

ตลาดแรงงาน 

1.เพื่อพัฒนากิจกรรมการ

เรียนการสอน / ส่ือการเรียน

การสอนตามหลักสูตร

สมรรถนะ 

2.เพื่อประเมินคุณภาพการ

สอนของครูผูสอนและการ

นิเทศการสอน 

3.เพื่อใหครูผูสอนเขาใจ

ความหมายและความสําคัญ

ของการพัฒนาหลักสูตร

สมรรถนะ 

4.เพื่อใหครูทําวิจัยในชั้น

เรียนมากขึ้น 

5.เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมี

ทักษะความสามารถตรงตาม

ความตองการของ

ตลาดแรงงาน 

6.เพื่อพัฒนาหลักสูตร

สมรรถนะของโรงเรียนสาย

มิตรเทคโนโคราช ๑๐ 

7.เพื่อสงเสริมใหครูทําวิจัยใน

ชั้นเรียน 

8.เพื่อใหผูเรียนที่สําเร็จ

การศึกษามีงานทํา๑๐๐ % 

1.  หลักสูตรสมรรถนะโรงเรียน

สายมิตรเทคโนโคราช ๑๐ 

2.ครูผูสอนเขาใจความหมาย/ 

ความสําคัญของหลักสูตร

สมรรถนะ 

3.  ครูทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น

  

 

5,000 ตลอดป

การศึกษา 

2554-2555 

หัวหนาฝายวิชาการ 

นางสาวไพรินทร  

ศรีปจฉิม 

 

13. จัดตั้งสถาน

ประกอบการจําลอง

1.เพื่อสรางสถาน

ประกอบการภายใน

1. สถานประกอบการของแตละ

สาขาวิชา 

50,000 ตลอดป

การศึกษา 

นายอนันต  กันกระ

โทก 
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ในสถานศึกษา สถานศึกษา 

2.เพื่อเสริมสรางทักษะ

ความสามารถของผูเรียน 

3.เพื่อใหผูเรียนได

ประยุกตใชความรูสูอาชีพ 

4.เพื่อสรางรายไดระหวาง

เรียนใหกับผูเรียน 

5.  เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน 

6.สถานประกอบการภายใน

สถานศึกษา 

7.นักเรียนมีทักษะ

ความสามารถเพิ่มขึ้น 

8.นักเรียนสามารถ

ประยุกตใชความรูสูอาชีพ 

9.สรางรายไดระหวางเรียน

ใหกับผูเรียน 

2.นักเรียนมีสถานประกอบการใน

การนําความรูสูอาชีพ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนดีขึ้น 

4.ความสามารถของผูเรียนที่ตรง

ตอตลาดแรงงาน 

 

นายสมนึก  ลํากระ

โทก 

นายชยันต   จันทรศิ

ริสุข 

 

14.พัฒนาบุคลากร 1.  เพื่อพัฒนาครูในดาน

เทคนิคการสอนแบบมุงเนน

สมรรถนะ (การสอนแบบ

โครงงาน/ชิ้นงาน) 

2.  เพื่อใหบุคลากรไดมีการ

เรียนรูแบบมุงสมรรถนะการ

วัดประเมินผล 

3.บุคลกรไดรับการพัฒนา

ดานวิชาการ และดานอ่ืน ๆ  

4.การเรียนการสอนของ

ครูผูสอนมีคุณภาพ 

1.บุคลากรมีความรูความสามารถ

ตรงตามสาขาวิชา 

2.บุคลากรมีการศึกษาหาความรู

เพิ่มเติมอยูเสมอ 

3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนดีขึ้น 

 

10,000 ตลอดป

การศึกษา 

 ฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

นายอนันต     

กันกระโทก 

 

15.จัดหาส่ือ

อุปกรณการเรียน

การสอน 

1.  เพื่อจัดหาส่ืออุปกรณการ

เรียนการสอน 

2.เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนดีขึ้น 

1.ส่ือการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นใน

แตละภาคเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

ผูเรียนดีขึ้น 

50,000 ตลอดป

การศึกษา 

หัวหนาแผนกพาณิช

ยกรรม 

หัวหนาแผนกชาง

อุตสาหกรรม 
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3.เพื่อพัฒนาคุณภาพการ

สอนของครูผูสอน 

4.  เพื่อใหไดส่ืออุปกรณการ

เรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นทุก

สาขาวิชา 

5.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของผูเรียนสูงขึ้น 

3.ครูผูสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก

ขึ้น 

 

 

16. อบรมเชิง

ปฏิบัติการใหกับ

นักศึกษา “การ

เขียนประวัติสวนตัว

ภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ” 

1.เพื่อใหนักศึกษามีความรู

เก่ียวกับการเขียนประวัติ

สวนตัวภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ 

2.เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

เขียนประวัติสวนตัวใน

รูปแบบที่เหมาะสมและเปน

ที่ยอมรับแกองคกรธุรกิจ

เอกชน 

3.เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

กรอกประวัติสวนตัวเพื่อ

สมัครงานผานทางระบบ

อินเตอรเน็ตได 

4.เพื่อสรางความสัมพันธที่ดี

ระหวางโรงเรียนกับสถาน

ประกอบการ อีกทั้งยังเปน

การประชาสัมพันธโรงเรียน 

ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 

1.โรงเรียน 

    1.1ประโยชนในดานของการ

ประชาสัมพันธทําใหองคกรธุรกิจ

เอกชนภายนอกรูจัก และไดมา

เห็นสภาพแวดลอมบรรยากาศจริง

ในโรงเรียน      

      1.2เปนการสราง

ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียน

กับองคกรธุรกิจเอกชน 

2.นักศึกษา  

   2.1เม่ือนักศึกษาสําเร็จ

การศึกษาแลว สามารถเขียน

ประวัติสวนตัวของตนทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษเพื่อใชในการ

สมัครงานได 

    2.2นักศึกษาสามารถนําความรู

ที่ไดรับมาสรางประวัติสวนตัวเพื่อ

ใชในการสมัครงานผานทางระบบ

อินเตอรเน็ตไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

                                

5,000                        

มิถุนายน   - 

กรกฎาคม 

น.ส.รัตนาภรณ   

กอดสันเทียะ  

17. พัฒนาการบูร

ณาการการจัด

สภาพแวดลอมของ

สถานศึกษาสูการ

เรียนรู 

1.  เพื่อพัฒนาการจัด

กิจกรรมการเรียนรู ที่เนน

พัฒนาการคิดของผูเรียน 

และเนนใหผูเรียนนํา

หลักธรรมมาใชในการ

1. ครูผูสอนพัฒนากระบวนการ

เรียนรู 

2. มีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา และพัฒนา

สภาพแวดลอมของโรงเรียน 

15,000    พฤษภาคม -

มิถุนายน 

น.ส.รัตนาภรณ   

กอดสันเทียะ 
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ดํารงชีวิต 

2.  เพื่อใหครูผูสอนสามารถ

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

หรือหลักสูตรทองถิ่นไดโดย

สามารถวัด  และประเมิน

ผูเรียนตามสภาพจริง 

3.   เพื่อพัฒนาส่ือและ

เทคโนโลยีในการจัดการ

เรียนรู 

4.   เพื่อใหโรงเรียนพัฒนา

สภาพแวดลอมของโรงเรียน

ใหสวยงามเปนระเบียบและ

เปนแหลงเรียนรูเพื่อชุมชน 

5.  เพื่อสงเสริมใหมีการ

พัฒนาสภาพแวดลอมของ

โรงเรียน และจัดการเรียนรู 

และจัดการเรียนรูแบบ

ประหยัดตามแนว

พระราชดําริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

3. มีการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรู 

4. นักเรียนมีคุณธรรมและมีทักษะ

ในการคิด 

 

18. กิจกรรมวัน

สําคัญ 

1.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนได

รวมกิจกรรม2.  เพื่อให

นักเรียนไดรูความหมายของ

วันสําคัญ 

3.  เพื่อใหผูปกครองไดมา

รวมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

4.  เพื่อใหนักเรียนไดแสดง

ความรักความกตัญูตอผูมี

พระคุณ5.  เพื่อใหนักเรียน

ไดแสดงความสามารถของ

ตนเอง 

6.  เพื่อใหนักเรียนไดรับ

ดานปริมาณ/ผลผลิต

ผูบริหาร   ครู  นักเรียน  และ

บุคลากรที่เก่ียวของ ผูปกครองเขา

รวมกิจกรรมอยางนอย  80% 

1.ผูปกครองไดมารวมกิจกรรมกับ

ทางวิทยาลัย 

ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

2 นักเรียนไดแสดงความรักความ

กตัญูตอผูมีพระคุณ 

3.นักเรียนไดแสดงความสามารถ

ของตนเอง 

4.นักเรียนไดรับความสุขและ

10,000 ตลอดป

การศึกษา 

ตามวัน

สําคัญตางๆ 

หัวหนาฝายวิชาการ 

หัวหนาฝายกิจกรรม 
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ความสุขและสนุกสนาน สนุกสนาน 

 

19. คุณธรรม

จริยธรรม 

คุณลักษณะที่พึง

ประสงคของ

นักเรียน 

1 นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค 

2.  นักเรียนพัฒนาคุณธรรม  

คานิยม  และคุณลักษณะที่

พึงประสงคตามมาตรฐาน

ของโรงเรียน 

3.  นักเรียนมีวินัย  มีความ

รับผิดชอบ 

4.  นักเรียนมีความเมตตา

กรุณา  เอ้ือเฟอเผ่ือแผ  

เสียสละเพื่อสวนรวม  ปฏิบัติ

ตนเปนประโยชน ตอสังคม 

5. นักเรียนประหยัด  ใช

ส่ิงของและทรัพยสินของ

ตนเองและสวนรวมอยาง

ประหยัดและคุมคา 

6. นักเรียนปฏิบัติตนตาม

ระเบียบและหลักธรรม

เบื้องตนของศาสนา 

1.  นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม

ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

2.  นักเรียน  สามารถพัฒนา

ตนเอง เปนคนเกงคนดี มีความรู

และอยูสังคมไดอยางปกติสุข 

3.  ครูอาจารย  สามารถจัด

กิจกรรมใหนักเรียนมีคุณลักษณะ

ที่พึงประสงค 

4.  นักเรียนมีวินัย  มีความ

รับผิดชอบ 

 

33,750 ตลอดป

การศึกษา   

 

นายสมนึก  ลํากระ

โทก 

นายชยันต    

จันทรศิริสุข 

 

20. สงเสริม

ประชาธิปไตยใน

โรงเรียน   

1.  เพื่อใหนักเรียนมีเจตคติที่

ดีเก่ียวกับการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย 

2.  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรู

และฝกตนเองเก่ียวกับการใช

สิทธิเสรีภาพ  ความเสมอ

ภาคและหนาที่ตามระบบ

ประชาธิปไตย 

3. เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมี

ความรับผิดชอบรวมกันใน

การรักษาไวซ่ึงประโยชนทั้ง

1. นักเรียนเขาใจในหลัก

ประชาธิปไตย รูจักปกครองตนเอง 

2.นักเรียนสามารถแสดงความ

คิดเห็นและยอมรับฟงความ

คิดเห็นของผูอ่ืน 

3.นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความ

รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

4.นักเรียนไดปฏิบัติจริงสามารถนํา

ความรูไปใชในชีวิตประจําวันได

อยางเหมาะสม 

 

                             

1,000   

มิถุนายน   ฝายกิจการนักศึกษา 

นายอนันต  กันกระ

โทก 
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ปวงของโรงเรียน 

4. เพื่อสงเสริมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรทั้งในดานวิชาการ

และประสบการณของ

นักเรียน 

5. เพื่อแสดงพฤติกรรมที่

เดนชัดของนักเรียนเก่ียวกับ

ลักษณะการมีวิถีชีวิต

ประชาธิปไตย 

6.  เพื่อใหนักเรียนเกิดการ

เรียนรูเก่ียวกับประชาธิปไตย

โดยการปฏิบัติจริง 

21. อาชีวบริการ 1.  เพื่ อเ สริ มสร างทักษะ

ใหมๆในดานการตรวจเช็ค

แกปญหาตางๆแกนักศึกษา  

2.  เพื่อชวยเหลือและ

แกปญหาคอมพิวเตอร

รถจักรยานยนต  และ

รถยนตกับชุมชน 

3.  เพื่อบริการและใหความรู

ในดานคอมพิวเตอร

รถจักรยานยนต  และ

รถยนตกับชุมชน 

1.  นักศึกษามีความรู  

ความสามารถ  และทักษะมา

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

2.  รูจักใชเครื่องมือและวัสดุ

อุปกรณในการซอมเครื่องยนต

รถจักรยานยนตและการ

บํารุงรักษา 

3.  นักศึกษาไดใชทักษะที่เรียนมา

ชวยเหลือชุมชน 

 

10,000 4  มกราคม  

- 3  

กุมภาพันธ   

นายชยันต   จันทรศิ

ริสุข      

22.กิจกรรมศึกษาดู

งานใหกับบุคลกร 

1.  เพื่ อเ สริ มสร างทักษะ

ใ ห ม ๆ ใ น ด า น แ น ว คิ ด

ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม

ใหมๆ   ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น 

รวมถึงเปนการเปดโลกทัศน

ใหแกบุคลากรในองคกร  

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถ

นําแนวทางการปฏิบัติงานที่

ดี  และเปนประโยชน มา

1.  ผูศึกษาดูงานมีความรู  

ความสามารถ  และทักษะมา

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

2.  ผูศึกษาดูงานนําความรูความ

เขาใจมาปรับปรุงแกไข

ขอบกพรองตางๆใหดีขึ้น 

3.  นักศึกษาเกิดการเรียนรู การ

พัฒนาตนเอง เพื่อตอบสนองความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

25,000 4  มกราคม  

-26  

กุมภาพันธ   

1.  ฝายวิชาการ 

2.  น.ส.รัตนาภรณ    

กอดสันเทียะ 
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ประยุกตใชเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานของ

ตนเองและองคกร ใหมี

ศักยภาพยิ่งขึ้น 

 

23. กิจกรรม

สงเสริมสนับสนุน

ส่ิงประดิษฐงานวิจัย

ครูและนักเรียน 

1.  เพื่ อเ สริ มสร างทักษะ

ใ ห ม ๆ ใ น ด า น แ น ว คิ ด

ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม

ใหมๆ   ใหมีศักยภาพยิ่งขึ้น 

รวมถึงเปนการเปดโลกทัศน

ใหแกบุคลากรในองคกร  

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถ

นําแนวทางการปฏิบัติงานที่

ดี  และเปนประโยชน มา

ประยุกตใชเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนาการปฏิบัติงานของ

ตนเองและองคกร ใหมี

ศักยภาพยิ่งขึ้น 

1. เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆใน

ด านแนวคิ ด ส่ิ ง ปร ะดิ ษฐ แ ละ

นวัตกรรมใหมๆ   ใหมีศักยภาพ

ยิ่งขึ้น  

2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําแนว

ทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปน

ประโยชน มาประยุกตใชเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงาน

ของตนเองและองคกร ใหมี

ศักยภาพยิ่งขึ้น 

 

20,000   ตุลาคม  -  

ธันวาคม   

1.  ฝายวิชาการ 

2.  นายอนันต  กัน

กระโทก 

3.  นายสมนึก  ลํา

กระโทก 

 

24. ฝกอบรมการใช

งานคอมพิวเตอร

และทักษะการดูแล

รถยนตเบื้องตน 

1.  เพื่ อเ สริ มสร างทักษะ

ใหมๆในดานการตรวจเช็ค

แกปญหาตางๆแกนักศึกษา  

2.  เพื่อชวยเหลือและ

แกปญหาคอมพิวเตอรและ

ฝกทักษะการใชคอมพิวเตอร

และรถจักรยานยนต  และ

รถยนตกับชุมชน 

3.  เพื่อบริการและใหความรู

ในดานคอมพิวเตอรและ

รถจักรยานยนต  และ

รถยนตกับชุมชน 

1.  นักศึกษามีความรู  

ความสามารถ  และทักษะมา

ปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากขึ้น 

2.  รูจักใชเครื่องมือและวัสดุ

อุปกรณในการซอมเครื่องยนต

รถจักรยานยนตและการ

บํารุงรักษา 

3.  นักศึกษาไดใชทักษะที่เรียนมา

ชวยเหลือชุมชน 

4.  ชุมชนไดรับความรูเรื่องการใช

งานคอมพิวเตอรเพิ่มขึ้น 

 

10,000 มกราคม  -  

กุมภาพันธ    

นายชยันต   จันทรศิ

ริสุข      

25. อบรมการใช

เทคโนโลยี

คอมพิวเตอรเพื่อ

1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรมีใหมี

ความรูความสามารถในการ

ใชเทคโนโลยี 

1.บุคลากรมีความรูความสามารถ

ในการใชเทคโนโลยีดานการสอน 

2.ครูผูสอนใชคอมพิวเตอรดานการ

10,000 ตลอดป

การศึกษา 

นางสาวศิริรัตน  

ชางสลัก 
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การสอน 2.เพื่อพัฒนาใหบุคลากรใช

คอมพิวเตอรเปนส่ือการเรียน

การสอนเพิ่มขึ้น 

3.เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมี

เทคนิคการสอนที่

หลากหลาย 

4.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพดานเทคโนโลยี 

5.เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

6. เพื่อใหครูผูสอนมีส่ือการ

สอนที่นาสนใจ 

สอนเพิ่มขึ้น 

3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น 

 

26. พัฒนาระบบ

สารสนเทศโรงเรียน 

1.เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศใหทันสมัยยิ่งขึ้น 

2.เพื่อพัฒนาระบบการสอน

คอมพิวเตอรใหทันสมัยและ

ควบคุมการใชงานได 

3.เพื่อพัฒนาระบบ

ลงทะเบียนของนักเรียน 

4.เพื่อพัฒนาระบบการเงิน

และธุรการของโรงเรียน 

5.เพื่อพัฒนาระบบ

สารสนเทศของโรงเรียน 

6.เพื่อใหระบบการ

บริหารงานมีความนาเชื่อถือ 

1.โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของ 

-  ระบบควบคุมการเรียนการสอน 

-  ระบบการลงทะเบียนเรียน 

-  ระบบการเงิน – ธุรการ 

2.ความพึงพอใจของผูเรียนตอการ

ใชบริการ 

 

20,000 ตลอดป

การศึกษา 

1. ฝายบริหารงาน

ทั่วไป 

2. นายอนันต   กัน

กระโทก 

 

27. อบรมการใช

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การส่ือสารเบื้องตน 

1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรมีใหมี

ความรูความสามารถในการ

ใชภาษาอังกฤษเพื่อการ

ส่ือสารและการสอน 

2.เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมี

เทคนิคการสอนที่

หลากหลาย 

1.บุคลากรมีความรูความสามารถ

ในการใชภาษาอังกฤษ 

2.ครูผูสอนใชภาษาอังกฤษแทรก

ในเน้ือหารายวิชา 

3.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนมีแนวโนมสูงขึ้น 

 

10,000 ตลอดป

การศึกษา 

นางสาวศิริรัตน  

ชางสลัก 
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4.เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมี

ประสิทธิภาพดานการใช

ภาษาอังกฤษ 

5.เพื่อใหผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนของนักเรียนสูงขึ้น 

6. เพื่อใหครูผูสอนมีส่ือการ

สอนที่นาสนใจ 
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ชื่อ โครงการ / กิจกรรม 

 จัดทํานโยบาย  แผนงานและแผนปฏิบัติงานที่ครอบคลมุทุกพันธกิจของหนวยงานรวมถึงการ

แตงต้ังคณะกรรมการในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพภายใน 

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  1  สงเสรมิใหโรงเรียนใชระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน  

ลักษณะของโครงการ โครงการตอเน่ือง 

    

 1.  หลักการและเหตุผล 

 กระบวนการวางแผนเปนการกําหนดทิศทางหรือแนวทางการดําเนินงานในอนาคตขององคกรเนน

กระบวนการและจุดมุงหมายรวมที่หนวยงานหรือองคกรมุงหวังใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนเครื่องมือที่จะชวยใหการ

บรหิารและการจัดการขององคกรมีประสทิธิภาพสูงสุด การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 ตลอดจนการปฏิรูประบบการศึกษาตามแผนปฏิรูประบบ

บรหิารภาคเอกชน ของสํานักบรหิารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน จงึไดเนนใหหนวยงานภาคเอกชน

มีการใชแผนกลยุทธและการตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของงาน เพื่อใหทกุหนวยงานมีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน 

สามารถตรวจสอบผลสัมฤทธ์ิของงานได   ซึ่งแผนกลยุทธดังกลาวสามารถทีจ่ะปรบัเปลี่ยนไดตลอดเวลา  เพื่อให

สอดคลองกบันโยบายของกระทรวง กรม และจังหวัด 

 และในแตละปงบประมาณ  หนวยงานจะตองนําแผนกลยุทธที่ทันสมัยมาแปลงไปสูการปฏิบัติ  โดยการ

จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  เพื่อเปนการกําหนดทางเลือกหรือแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน  รวมทั้ง

การกําหนดวิธีการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดไวลวงหนา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  จะ

เปนเครื่องมือสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  ตามแผนงาน/โครงการที่วางไว  และนําไปสูเปาหมาย

เดียวกัน คือความสําเรจ็อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 2.  วิธีดําเนินการ 

  นโยบาย แผนงานและแผนการปฏิบัติงานถือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารองคกรหนวยงานซึ่ง

เปนแนวปฏิบัติในการทํางานใหบรรลุเปาหมายที่ต้ังไวและเปนการวางแผนการทํางานของบุคลากรโดยเฉพาะ

บุคลากรทางการศึกษาซึง่เปนองคกรที่ตองมีแผนงานในการทํางาน 
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  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จึงเล็งเห็นความจําเปนในการจัดทําแผนงานและ

แผนปฏิบัติงาน โดยการจัดทําแผนกลยุทธ แผนงานประจําป  ปฏิทินประจําป  รวมถึงการแตงต้ังบุคลากรเพือ่ทาํ

หนาที่ในการรับผิดชอบในแตละแผนงาน  เพื่อใชในการดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

1. เพื่อใหบุคลากรมกีารทํางานอยางเปนระบบ 

2. เพื่อใหระบบการทํางานมีข้ันตอนวิธีการอยางชัดเจน 

3. เพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมผีลสมัฤทธ์ิตามเปาหมายที่วางไว 

4. เพื่อใหงานเสรจ็ตามเวลาที่กําหนดและถูกตอง 

5. เพื่อใหบุคคลากรมีการจัดเก็บขอมูลเอกสารหลักฐานอยางเปนระบบและสามารถเรียกใชได

ทันทวงท ี

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1.    วิทยาลัยมีนโยบาย  แผนงาน  ปฏิทินการทํางาน 

                     2.    มีระบบการประกันคุณภาพ 

3.    มีคณะกรรมการในการประกันคุณภาพภายใน 

 5. วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคณะกรรมการติดตามดูแล และเกบ็ขอมลูอยางตอเน่ือง 

2. สํารวจความพงึพอในการการทํางาน 

3. สรปุแผนงานประจําป 

 

6.  ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

 ชวงเดือน พฤษภาคม  ถึง  เดือน  มีนาคม  

7.  งบประมาณ 

 ประมาณ  2,000 บาท 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

1. หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน 

2. นายอนันต  กันกระโทก 
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ชื่อโครงการ / กิจกรรม 

 โครงการนําผลการประเมินภายในและภายนอก  มาใชจัดทาํแผนพัฒนาสถานศึกษา 

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  1  สงเสรมิใหวิทยาลัยใชระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 

 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในปจจบุันการตาม พรบ. การศึกษาไดกําหนดใหทุกโรงเรียนตองการประเมินคุณภาพการศึกษา

ทั้งภายในและภายนอก  ซึ่งทางโรงเรียนไดรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก สมศ.  แลวใน

รอบที่  2  ทางโรงเรียนจงึจัดทําโครงการนําผลการประเมินภายในและภายนอกและนําผลการประเมินใน

รอบที่ผานมาทําการวิเคราะหและปรบัปรุงการทํางานตอไป 

2.  วิธีการดําเนินการ 

1. ต้ังคณะกรรมการรวบรวมสภาพปญหาและขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพแตละ

มาตรฐาน ของการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

2. จัดทําแผน โครงการ / กิจกรรม  เพื่อแกปญหา  และพัฒนา  เสนอ ครูใหญ / ผูจัดการ 

วิทยาลัยเพื่อพัฒนาและดําเนินการ 

3. จําทําโครงการตามที่ไดเสนอตอครูใหญ / ผูจัดการ และเกบ็รวบรวมขอมูลไวเพื่อสรุป 

4. สรปุผลการดําเนินโครงการ /  กิจกรรม 

 

 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

             1. เพื่อรวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเพือ่หาแนวทางการแกไข 

             2. เพื่อใหการทํางานเปนระบบและการบรหิารงานมีความนาเช่ือถือ 

           3. เพื่อใหการดําเนินกจิกรรมเปนไปตามแผนงาน 

4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

           1. วิทยาลัยมีขอมูลของปญหาและขอเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพแตละมาตรฐาน  

                ของการประกันคุณภาพภายในและการประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. 

           2. มีการจัดทําแผนงานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพ 

3. มีแผนพฒันาสถานศึกษา เพื่อการพฒันาโรงเรียนอยางตอเน่ือง 

4. ครูมีความเขาใจในการระบบการประกันคุณภาพมากข้ึน 
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 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคณะกรรมการติดตามและรวบรวมขอมลู 

2. มีการสังเกต/สอบถาม จากผูดําเนินงาน 

3. มีการสรปุผลการดําเนินงาน 

 6.  ระยะเวลา    

   ตลอดปการศึกษา 

 7.  งบประมาณ   

    3,000   บาท 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

หัวหนาแผนกทุกแผนก 

อาจารยทกุทาน 
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 ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

    จัดทําโครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน 

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  1  สงเสรมิใหวิทยาลัยใชระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

การบริหารทรัพยากรบุคคลแนวใหม ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการคน ซึ่งถือเปนทุน เปนทรัพยากร

ที่สําคัญและมีคาขององคกร เปนปจจัยหลักที่ทําใหองคกรอยูรอดและเจริญเติบโต จึงตองมีการบริหารจัดการ 

“คน” อยางพิถีพิถันทุกข้ันตอนนับต้ังแตการสรรหา พัฒนาและรักษาไวเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังน้ันผูที่มีสวน

เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของทุกสวน โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารระดับกลางจําเปนตองมีความรู 

ความสามารถ และมีการบริหารจัดการในลักษณะมืออาชีพ เพื่อตอบสนองตอภารกิจที่ยุงยากซับซอน และตองใช

ความรูทางเทคนิควิชาการมากข้ึน นอกจากน้ี วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   มีวิสัยทัศนที่ชัดเจน ได

แสดงออกถึงเจตนารมณที่มั่นคงและ ตอเน่ืองในการมอบอํานาจ กระจายอํานาจใหแผนกตางๆ สามารถบริหาร

จัดการทรัพยากรบุคคลดวยตนเอง โดยกําหนดประเด็นยุทธศาสตรใหผูปฏิบัติงานดานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ไดรับการพัฒนาสมรรถนะอยางเปนระบบ สามารถปฏิบัติราชการไดอยาง มืออาชีพและมีการรับรองมาตรฐานที่

เปนสากล 

จากเหตุผลดังกลาวจึงเปนความจําเปนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จะจัดใหผูบริหาร 

รวมทั้งบุคลากรทุกทานในวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ไดรับการพัฒนาใหมี องคความรูดานการ

บริหารทรัพยากรบุคคล มีความเช่ียวชาญและมีความเขมแข็ง พรอมจะเปน ผูนํา รวมพลังขับเคลื่อนงานใหเปนไป

ตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานไดอยางมีประสทิธิภาพ และมีประสิทธิผล จึงจัดใหมีการบริหารทรัพยากรบคุคล

มืออาชีพในหนวยงานข้ึน  

2.  วิธีการดําเนินการ 

1. แตงต้ังคณะกรรมการในการทํางาน 

2. นําเสนอตอผูบงัคับบัญชา 

3. จัดทําแผนโครงสรางการบรหิารงานของหนวยงาน 

4. ศึกษาขอดีขอเสียและเกบ็ขอมลูของการดําเนินงานตามโครงสรางการบรหิารงาน 
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    3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1. เพื่อใหการบริหารเปนไปตามข้ันตอน 

 2. เพื่อใหผูมสีวนเกี่ยวของไดรบัทราบบทบาทและหนาที่ของตนเอง 

 3. เพื่อการจัดการเปนไปอยางรวดเร็วและสมบรูณ 

    4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  โรงเรียนมีโครงสรางในการบริหารงาน 

  2.  ครูมีความเขาใจและปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง  

วิทยาลัยมีโครงสรางการบริหารครบทุกแผนกทําใหการบริหารงานเปนไปอยางรวดเร็วและสมบูรณ  และ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมตามสถานการณ 

    5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

  2.  สํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามโครงสรางการบริหารงาน 

  3. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงสราง 

    6. ระยะเวลา 

  เดือน  พฤษภาคม  

    7.  งบประมาณ 

  ประมาณ   2,000  บาท  (สองพันบาทถวน)  (ขอเฉลี่ยทุกรายการ)   

รายละเอียดของกิจกรรมและคําชีแ้จงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

โครงสรางการบริหารของหนวยงาน 

- คาเอกสาร 

- อุปกรณในการจัดปายนิเทศ 

   

500 

1,500 

 

500 

1,500 

 

นายอนันต กันกระโทก 

และคณะ 

รวม - - 2,000 2,000  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

ผูจัดการ 

ผูอํานวยการ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  การจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหครบทุกมาตรฐาน  ทุกปการศึกษา 

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  1  สงเสรมิใหวิทยาลัยใชระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองจากการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอาชีวศึกษาเปนเรื่องที่สําคัญและจําเปน ทั้งเพื่อ

ความอยูรอด เพื่อการพัฒนาและความสามารถในการแขงขันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของประเทศเพื่อให

สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของ

ชาติ ตลอดจนพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ไดกําหนดข้ึนมา โดยมุงเนนความเปนอิสระ และความเปนเลิศ

ทางวิชาการของอาชีวศึกษาไปพรอมกัน ซึ่ง พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหสถาบันการศึกษามีหนาที่

ในการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน (ต้ังแตระดับภาควิชาหรือกลุมวิชา คณะวิชาและ

สถาบันโดยรวม) 

2. ดําเนินการตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่

สถาบัน และหนวยงานตนสังกัดไดพัฒนาข้ึน 

3. จัดทํารายงานประจําปซึ่งเปนผลจากการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายใน 

4. ใหขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน และเตรียมความพรอมอื่นๆ เพื่อการตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพภายนอก 

5. ปรับปรงุแกไขตามขอเสนอแนะของ สมศ. และหนวยงานตนสังกัด 

ดังน้ัน สถาบันการศึกษาจึงมีหนาที่จัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและดําเนินการตามภารกิจ ทั้ง

ในดานการผลิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีคุณภาพ และใหไดตาม

มาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในและจัดทํารายงานประจําป  

จากหลักการและความสําคัญดังกลาว ผูบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ไดดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษา พ.ศ. 2546   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   ได
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กําหนดองคประกอบและตัวบงช้ีคุณภาพข้ึนเพื่อใหทุกหนวยงานไดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเปนการสรางความมั่นใจแกสาธารณชนวา ระบบการบริหารจัดการภายใน

องคกร จะไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค มีประสิทธิผลตอผลการดําเนินงาน

ตามภารกิจ 

2.  วิธีการดําเนินการ 

 1.  แตงต้ังคณะกรรมการในการประเมินภายใน 

 2.  ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

 3.  จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 

 4.  ประชุมช้ีแจงตอคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน 

เปนการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหครบทุกมาตรฐาน  ทุกปการศึกษา  เพื่อใหไดผลผลิต

ของการศึกษาที่มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 

 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

1. เพื่อใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไปทุกปการศึกษา 

2. เพื่อใหบุคลากรตระหนักเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3.    เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  

 4.   เพื่อดําเนินการตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามระบบการประกัน

คุณภาพภายในที่สถาบัน และหนวยงานตนสังกัดไดพัฒนาข้ึน 

 5. เพื่อจัดทํารายงานประจําปซึ่งเปนผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 

 6. เพื่อใหขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน และเตรียมความพรอมอื่นๆ เพื่อ

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอก 

 7. เพื่อปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ สมศ. และหนวยงานตนสังกัด 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.สถานศึกษามีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

  2. สถานศึกษานําผลการประเมินมาปรบัปรุงแกไข 

  3. บุคลากรมีความรูความเขาใจในการประเมินคุณภาพการภายใน 
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 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

  2.  มีการรายงานการประเมินตนเองประจําป 

 6. ระยะเวลา 

  ตลอดปการศึกษา   

 

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ  5,000    บาท  (หาพันบาทถวน)  (ขอเฉลี่ยทุกรายการ)   

 รายละเอียดของกิจกรรมและคําช้ีแจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

1. ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น

คุณภาพการศึกษาภายในใหครบ

ทุกมาตรฐาน 

2. เอกสารในโครงการ 

  

4,200 

 

 

 

800 

  

นายอนันต กันกระโทก 

และคณะ 

รวม  4,200 800 5,000 

 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน 

หัวหนาฝาย 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  กิจกรรมเรื่อง  QA  (ระบบประกันคุณภาพ) 

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  1  สงเสรมิใหวิทยาลัยใชระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ไดทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงานหรือ

หนวยงานเทียบเทา  ไดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยจัดใหทุกหนวยงานมี

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   ในการพัฒนาคุณภาพ  การตรวจสอบ  และการประเมินคุณภาพ

การศึกษา  สามารถกําหนดตัวบงช้ีตามภารกิจของหนวยงาน และอัตลักษณ   ตลอดจนการพัฒนาและทบทวน

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใชอยูในปจจุบันใหเช่ือมโยงกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายนอก  สงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพในประเด็นที่เปนผลจากการประเมินทั้ง

ภายในและภายนอก ตามตัวบงช้ี  ของเกณฑมาตรฐานใหครบถวนสมบูรณ  และสงเสริมใหทุกหนวยงานจัดทํา

รายงานประกันคุณภาพการศึกษาประจําปของทุกหนวยงานที่เปนเอกสาร QA เพื่อใหการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวบงช้ี  จึงไดจัดทําแผนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน

ระยะ 3 ป (พ.ศ.2552-2554) และแผนดําเนินการประกันคุณภาพภายในรายป  โดยมีความมุงหวังใหการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุกหนวยงานเปนไปตามแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพใหเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง  สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน

และอัตลักษณของทุกหนวยงาน  ทั้งน้ีใหมีความเช่ือมโยงและเตรียมความพรอมรับการประเมินจากภายนอกรอบที่ 

3 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

  2.  จัดประชุมวางแผนงาน 

  3.  กําหนดหัวขอการจัดกิจกรรม / จุดประสงค / เวลา 

   4.  ดําเนินการตามแผนงาน  สงเสรมิความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1.  เพื่อสรางความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลการประกันคุณภาพเพิ่มข้ึน 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  บุคลกรมีความรูความเขาในในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.   สามารถทํางานตามข้ันตอนตามแผนงานการประกันคุณภาพภายใน 

  3.  สถานศึกษามีรายงานการประกันคุณภาพภายใน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  ต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานติดตามผล 

  2.   ผลการประเมินจาก การประเมินภายใน 

 6.  ระยะเวลา 

  เดือน  พฤษภาคม   -   มิถุนายน  และเดือน  พฤศจิกายน  -  ธันวาคม    

 7. งบประมาณ 

  ประมาณ   2,000    บาท  (สองพันบาทถวน)  (ขอเฉลี่ยทกุรายการ)   

 รายละเอียดของกิจกรรมและคําช้ีแจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผูรับผิดชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

- งบประมาณกิจกรรม

เรื่อง  QA  (ระบบ

ประกันคุณภาพ) 

 

 1,500 

 

500 2,000  

นายอนันต กันกระโทก 

และคณะ 

รวม  1,500 500 2,000 

 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  1.   หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน 

   2.   นายอนันต   กันกระโทก 

 



51 

 

-  

กลยุทธท่ี  2  สงเสริมใหเกิดบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  สงบุคลากรเขารวมหรือดําเนินการจัดอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา 

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  2  สงเสรมิใหเกิดบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนงานหลักอยางหน่ึงของสถานศึกษาในปจจุบันเพื่อให

สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งสถานศึกษาจักตองมบีุคลากรทีม่ีความรูความสามารถ

เพื่อรองรับงานดานคุณภาพการศึกษา  ทั้งการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาประจําป (SAR)  

และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  ไดใหความสําคัญย่ิงเรือ่งดังกลาว  จึงไดจัดทําโครงการ 

“สงบุคลากรเขารวมหรือดําเนินการจัดอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษา” ข้ึนเพื่อใหวิทยาลัยมบีุคลากรทีม่ีทักษะ  

ความรูความสามารถดานการประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อสงผลไปถึงรายงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาประจําป (SAR)  และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) อีกดวย 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  จัดประชุมวางแผนงาน 

  2.  กําหนดหัวขอการอบรม / จุดประสงค / เวลา 

   3.  ดําเนินการอบรมตามแผนงาน / จัดสงบุคลากรเขารบัการอบรม 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.  เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  เพื่อใหมีบุคลากรที่รบัผิดชอบและดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง 

  3.  เพื่อใหบุคลากรทุกคนมีความตระหนักเรื่องคุณภาพการศึกษา 

  4.  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมปีระสิทธิภาพดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  5.  เพื่อจัดทํารายงานประจําปคุณภาพภายในสถานศึกษา (SAR) 

  6.  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) 
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 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.   บุคลากรมีความทักษะ ความรูความสามารถดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  มีบุคลากรรับผิดชอบงานดานคุณภาพการศึกษา 

  3.  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) , รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      ภายนอก (สมศ.)  

 5.  วิธีการวัดผลประเมินผล 

  1.  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR)  

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 7. งบประมาณ  

   4,000 บาท  

 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นางสาวรัตนาภรณ   กอดสันเทียะ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  จัดกิจกรรมสงเสริมความรู ความเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพ 

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  2  สงเสรมิใหเกิดบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนงานหลักอยางหน่ึงของสถานศึกษาในปจจุบันเพื่อให

สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งสถานศึกษาจักตองมบีุคลากรทีม่ีความรูความสามารถ

เพื่อรองรับงานดานคุณภาพการศึกษา  อีกทั้งยังตองมีการสงเสริมใหบุคลากรทั้งหมดภายในสถานศึกษามีความรู

ความเขาใจอยางถูกตอง  และตรงกันเกี่ยวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทั้งการจัดทํารายงานคุณภาพ

การศึกษาประจําป (SAR) และการเตรียมการเพือ่รองรบัการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)   

  ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จึงไดจัดทําโครงการ “ จัดกิจกรรม / กิจกรรม

สงเสริมความรู ความเขาใจเรือ่งการประกันคุณภาพ ” ข้ึนเพื่อสงเสริมใหบุคลากรภายในสถานศึกษามีความรูความ

เขาใจดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 2. วิธีการดําเนินการ 

  1.  จัดประชุมวางแผนงาน 

  2.   กําหนดรปูแบบกิจกรรม / จุดประสงค / เวลา 

  3.  ดําเนินการอบรมตามแผนงาน 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.  เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  เพื่อสรางความเขาใจอันดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3.  เพื่อใหบุคลากรไดมีความรูเกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

  4.  เพื่อสรางความเขาใจอันดีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

  5.  เพื่อสรางงานพฒันาคุณภาพภายในสถานศึกษาอันดีเย่ียม 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.   บุคลากรมีความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.  ไดรับความรวมมืออันดีจากบุคลากรดานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
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  3. รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) , รบัการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      ภายนอก (สมศ.)  

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR)  

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 7. งบประมาณ  

   ๕,๐๐๐ บาท  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นายอนันต    กันกระโทก 

  นางสาวรัตนาภรณ   กอดสันเทียะ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  กิจกรรมประเมินติดตามคุณภาพฝายดําเนินการและตรวจสอบการทํางาน 

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  2  สงเสรมิใหเกิดบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

  การประกันคุณภาพการศึกษา  เปนงานหลักอยางหน่ึงของสถานศึกษาในปจจุบันเพื่อให

สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งสถานศึกษาจักตองมบีุคลากรทีม่ีความรูความสามารถ

เพื่อรองรับงานดานคุณภาพการศึกษา  อีกทั้งยังตองมกีารประเมินติดตามคุณภาพการทํางานดานการประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษาดวย   

  ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา   ไดตระหนักถึงความสําคัญของงานดังกลาวจงึ

ไดจัดทําโครงการ “ กิจกรรมประเมินติดตามคุณภาพฝายดําเนินการและตรวจสอบการทํางาน ” ข้ึนเพื่อสงเสริมให

บุคลากรภายในสถานศึกษามีความรูความเขาใจดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  จัดประชุมวางแผนงาน 

  2.  แตงต้ังคณะกรรมการติดตาม / ตรวจสอบการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  3.  ดําเนินการตามแผนงาน 

 3. . วัตถุประสงค  / เปาหมาย 

  1.   เพื่อติดตามประเมินและตรวจสอบการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.   เพื่อสงเสรมิการทํางานอยางเปนระบบ 

  3.   เพื่อติดตามแกไขดําเนินการงานที่ยังไมสมบรูณ 

  4.   เพื่อแตงต้ังคณะกรรมการติดตาม / ตรวจสอบการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  5.   เพื่อสรางงานอยางเปนระบบ 

  6.   เพื่อติดตามงานที่คงคางใหสมบูรณ / เปนปจจุบัน 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.   คณะกรรมการติดตาม / ตรวจสอบการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.   การติดตาม / ตรวจสอบอยางเปนระบบ 
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     3.  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR) , รับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

                      ภายนอก (สมศ.)  

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป (SAR)  

 2.  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.)  

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 7. งบประมาณ  

   3,000 บาท  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนางานประกันคุณภาพภายใน 

 นางสาวไพรินทร   ศรีปจฉิม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  กิจกรรมการอบรมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

มาตรฐาน  ที่  1   การประกันคุณภาพภายใน 

สนองกลยุทธ  ที่  2  สงเสรมิใหเกิดบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

1.   หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   เปนวิทยาลัยเอกชนที่ทําการเปดสอนระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง  จํานวน 2  แผนก คือ คอมพิวเตอรธุรกิจ และอุตสาหกรรม  ครู  เปน

บุคลากรดานการศึกษาทีส่ําคัญ  ซึง่ระบบการเรียนการสอน / การศึกษาจะดําเนินไดดวยดีจําเปนอยางย่ิงจักตองมี

บุคลากรครูทีม่ีคุณภาพ  มีทักษะ ความรู ความสามารถ  ที่ตรงตอหนาที่การงาน / สาขาวิชา  อีกทั้งยังตองมี

คุณธรรมจริยธรรม  วิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่ตองมีจรรยาบรรณ  และจักตองพึงปฏิบัติอยูตลอดเวลาเพื่อเปน

แบบอยางที่ดีตอศิษย ซึ่งจะเติบโตเปนบุคลากรของประเทศชาติ ตอไป 

 ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จึงไดจัดทําโครงการ “ กิจกรรมการอบรมคุณธรรม 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ” ข้ึนเพื่อสงเสรมิใหบคุลากรครูของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   

ไดตระหนักในหนาที่ครู  และจรรยาบรรณในวิชาชีพคร ู

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  จัดประชุมวางแผนงาน 

  2.  กําหนดระยะเวลา / สถานที่ / งบประมาณ 

  3.  ดําเนินการจัดอบรมตามแผนงาน 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.   เพื่อใหบุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพคร ู

  2.  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีความนาเช่ือถือและเปนทีเ่คารพของนักเรียน 

  3.  เพื่อสงเสริมภาพลักษณที่ดีของอาชีพคร ู

  4.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  5. ครูเปนทีเ่คารพของนักเรียน และบุคคลทั่วไป 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  ครูมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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  2.  ครูเปนที่เคารพของนักเรียน และบุคคลทั่วไป 

  3.  การทํางานที่เปนระบบและความเอื้อเฟอตอเพื่อนครูภายในโรงเรียน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  แบบประเมินผลการเรียนการสอน 

  2.  การแสดงออก / ความรับผิดชอบตอหนาทีก่ารงานของครูผูสอน 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน   

 7. งบประมาณ  

  5,000 บาท  / ปการศึกษา 

 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

นายอนันต   กันกระโทก 
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มาตรฐานท่ี  2 คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา 

 กลยุทธท่ี  1   จัดการเรียนการสอนความรูคูคุณธรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  พัฒนาดานวิชาการ 

มาตรฐาน  ที่  2   คุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  1  จัดการเรียนการสอนความรูคูคุณธรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 ตามทีวิ่ทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ไดจัดต้ังหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

ต้ังแต พ.ศ.2546   และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ับนสูง(ปวส.)  ในป พ.ศ.2553  น้ัน ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสาย

มิตรนครราชสีมา     ไดมีการปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเรื่อยมาเพื่อใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนา

ทางดานวิชาการและความตองการของประเทศในปจจุบัน การศึกษาในปจจุบันมีความเจริญกาวหนาเปนอยางมาก 

ทั้งน้ีเปนผลมาจากการพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตร  ดานเทคโนโลยี  สงผลใหเกิดการเรียนรูถูกตองแมนยํา

รวดเร็วและมีประสิทธิผลมากข้ึน เพื่อใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของทางวิทยาลัย เปนสถาบันที่มีคุณภาพ และ

สอดคลองกับนโยบายการสงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา  พ.ศ.2546  การศึกษาเอกชน ที่สงเสริมให

สถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานที่เปนสากล โดยคํานึงถึงทิศทางความกาวหนาทาง

วิชาการ และความตองการของประเทศ ซึ่งอาจจัดเปนหลักสูตรของตนเองเปนการเฉพาะหรือจัดทําเปนโครงการ

ความรวมมือระหวางสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน  ดังน้ันทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จึงได

ประสานความรวมมือทางดานวิชาการ ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและหาแนวทางปรับปรุงหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ับนสูง(ปวส.)  ใหกาวหนา ทันสมัย สอดคลองกับ

ความตองการของประเทศ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  จนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  

และและประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)    จนไดรับใบประกาศนียบัตร     

 หลักสูตรน้ีจะเปนทางเลือกใหมใหกับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยูในสถานศึกษาทั่วไปและวิทยาลัยใน

ประเทศไทย  ใหมีโอกาสไดไปศึกษาในรูปแบบของอาชีวศึกษา  และขณะเดียวกันก็ไดศึกษาการเรียนรูการ

ปฏิบัติงานจริงหรือการฝกประสบการณวิชาชีพในประเทศไทย โดยเสียคาใชจายนอยทั้งหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับ

ภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน อีกทั้งเปนการยกระดับการศึกษาอาชีวศึกษาไทยใหเขาสูระดับสากลตามนโยบายการ

สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษา พ.ศ. 2545 ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) 



60 

 

-  

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จะเปดรับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถ  ที่สนใจใน

การเรียนสายอาชีวศึกษา เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)  และและประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง(ปวส.)     

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  ต้ังคณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดเตรียมแผนงานพัฒนางานวิชาการ 

  2. นําเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษา 

  3.  จัดทําโครงการเพือ่พัฒนางานดานวิชาการที่ไดนําเสนอไว 

  การจัดกิจกรรมในรูปแบบของสัปดาหวันวิทยาศาสตร   กิจกรรมคณิตศาสตรคิดสนุก  และ

กิจกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี   

การเขารวมกิจกรรมในครั้ง น้ีเพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรูดานวิชาการทั้ง วิทยาศาสตร  

คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  ใหมีความรูที่ทันเหตุการณ  กาวทันเทคโนโลยี 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

           1.   เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูดานวิทยาศาสตร  ในวันสัปดาหวิทยาศาสตร 

           2.   เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูดานคณิตศาสตร  ในกิจกรรมคณิตศาสตรคิดสนุก 

3. เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูดานเทคโนโลยีและเขารวมการแขงขันทักษะวิชาชีพทัง้ใน

สถานศึกษา 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

           1.   นักศึกษาไดประสบการแนวความคิดดานวิทยาศาสตร  การทดลอง  

           2.   นักศึกษาไดประสบการดานคณิตศาสตร การคิดคํานวณ   

           3.   มีการสืบคนขอมูลโดยการใชเทคโนโลยี Internet  

4. ไดเรียนรูสิ่งใหมๆ  มีทักษะในการปฏิบัติและใชเทคโนโลยีตางๆได 

5. มีเจตคติที่ดีในการเรียนรูในแตละกิจกรรม 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.   มีคณะกรรมการกํากับดูแลและติดตามและเก็บขอมูล 

  2.  แบบสอบถามความพงึพอในการเขารวมกิจกรรม 
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 6 .  ระยะเวลา 

กิรกรรม 

ระยะเวลา 

ป  พ.ศ.2555 ป  พ.ศ.2556 

ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค ส.ค ก.ย. ต.ค พ.ย ธ.ค 

1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 

2. คณิตศาสตรคิดสนุก 

3. สัปดาหแหงเทคโนโลยี 

          

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ   7,050    บาท  (เจ็ดพันหาสิบบาทถวน)  (ขอเฉลี่ยทุกรายการ)   

รายละเอียดของกิจกรรมและคําช้ีแจงงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ผูรับผดิชอบ 
คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสด ุ

1. กิจกรรมวันวิทยาศาสตร 

- คาเอกสาร / อุปกรณ 

- คาเช้ือเพลงิ 

2. กิจกรรมคณิตศาสตรคิดสนุก 

- อุปกรณในการจัดปายนิเทศ/การจัด

สถานที ่

- อุปกรณเลนเกมสคณิตคิดสนุก 

- คาเช้ือเพลงิ 

- คาของรางวัล 

- คาเอกสาร 

3. สัปดาหแหงเทคโนโลยี 

- อุปกรณในการจัดปายนิเทศ 

- คาเอกสาร/ สื่อในการนําเสนอ  

   

300 

2,000 

200 

 

1,000 

400 

1,500 

300 

 

550 

600 

 

 

2,300 

 

 

 

 

 

3,400 

 

 

1,150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอนันต กันกระโทก 

และคณะ 

รวม - - 6,850 6,850  

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 หัวหนาฝายวิชาการ, นางสาวรัตนาภรณ   กอดสันเทียะ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  โครงการนําความรูและการใชเทคโนโลยีไปสูการปฏิบัติ 

มาตรฐาน  ที่  2   คุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  1  จัดการเรียนการสอนความรูคูคุณธรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 เทคโนโลยีสมัยใหมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และมีราคาลดลงอยางมากเมื่อเทียบกับในอดีต

เมื่อประมาณ 10 ปที่ผานมา ไดทําใหจํานวนผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศมีเพิ่มข้ึนทุกวัน และไดกลายมาเปนสวนหน่ึง

ที่จําเปน ตอการดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาในปจจุบัน เทคโนโลยีเหลาน้ีไดแก อินเทอรเน็ต ระบบเครือขาย  

และระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะหและตัดสินใจ เปนตน  นอกจากน้ีเทคโนโลยีเหลาน้ียังถือวาเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญตอการพัฒนาองคกรในอนาคต ดังจะเห็นไดจากเดฟ อุลริช ปรมาจารยทางดานการบริหารทรัพยากร

มนุษยระบุวาเทคโนโลยีเปนปจจัยสําคัญอันหน่ึงที่จะมีบทบาทสําคัญตอการแขงขันธุรกิจในอนาคตทุกรูปแบบ  

รวมถึงการศึกษาดวย  เชนเดียวกันกับ คัมมิ่ง และเวอรรี ่ผูเช่ียวชาญในดานการพัฒนาองคกรและการบริหารการ

เปลี่ยนแปลงไดจัดใหเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสิ่งหน่ึงที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร   การนําเทคโนโลยี

สารสนเทศไปใชในการพัฒนาตนเอง  สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การนําไปใชในการทํางาน  ในสวนของการ

พิมพเอกสาร  การติดตอสื่อสาร  เทคโนโลยีสามารถชวยใหเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององคกร

ไดโดยรวดเร็วและรวมถึงตัวบุคคลมากย่ิงข้ึน  

การฝกปฏิบัติงาน หรือการฝกภาคสนามน้ัน เปนสวนสําคัญของกระบวนการเรียนการสอนของวิทยาลัย

เทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   อันที่จะกอใหเกิดความคิดรวบยอดของการศึกษา   เปนการนําความรูดาน

เทคโนโลยี  และทฤษฎีของการเรียนรูภายในโรงเรียนเสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีมในสาขาวิชาชีพเดียวกัน

และตางสาขาวิชาชีพ  เรียนรูวัฒนธรรมและชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน ซึ่งอาจเปรียบเทียบไดกับบทบาท

ของการใชชุมชนเปนศูนยกลางของการเรียนรู วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ไดพยายามสอนให

นักศึกษาไดมองอยางรอบดานและเล็งเห็นความสําคัญขององคประกอบตาง ๆ รวมทั้งบทบาทของตนเองที่มีตอ

การพัฒนางานตอไปในอนาคต และยังเปนการปลูกจิตสํานึกของการเปนนักทํางานที่ดี มีคุณธรรม และมีความ

รับผิดชอบตอสังคมโดยเฉพาะอยางย่ิงการฝกปฏิบัติงานภาคสนามดังกลาวเนนการพัฒนาชุมชนและองคกรทองถ่ิน

ใหมีศักยภาพในการพึ่งตนเองตามวิถีทางประชาธิปไตย โดยเนนที่ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน ใน
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การวางแผนและแกไขปญหา นอกจากน้ี นับไดวาเปนการกระจายการศึกษาข้ันพื้นฐานไปสูชุมชนที่ขาดแคลน

ภายใตกระบวนการการเรียนรู  การฝกปฏิบัติจริง  

2. วิธีการดําเนินการ 

  1.  เสนอโครงการอนุมัติ 

  2.  แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ 

  3.  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการนิเทศเพื่อรับทราบข้ันตอนการนิเทศ 

  4.  การฝกประสบการณวิชาชีพ 

  5.  อาจารยออกนิเทศ 

  6. รายงานผลการนิเทศ 

  7.  รายงานตัว 

 เปนการฝกประสบการในรูปแบบที่ทําจริง  ปฏิบัติจริง  ลงมือทดลอง  ลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  เรียนรู

และสามารถแกสถานนะการเฉพาะหนาได 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

                     1. จัดใหมีการฝกงานในสถานประกอบการเพื่อเพิ่มทักษะในดานวิชาชีพ 

                     2. เพื่อเพิ่มทักษะในการเรียนรูนอกสถานที ่

3 จัดใหมีการแขงขันทักษะวิชาชีพภายนอกสถานศึกษาเพื่อเพิม่พูนความรูและประสบการณ

ดานวิชาชีพ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

                     1. นักศึกษาไดประสบการณและไดทักษะในดานวิชาชีพมากข้ึน 

                     2. นักศึกษาสามารถนําความรูดายเทคโนโลยีไปใชในการฝกประสบการณ 

                     3. นักศึกษาสามารถแกปญหาเฉพาะหนาได 

                     4. นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดจากสถานศึกษาไปใชในสถานประกอบการ 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  แบบประเมินผล 

  2.  แบบสอบถาม 

  3.  สังเกตการทํางานในแตละดาน 

 

 



64 

 

-  

 6.  ระยะเวลา 

  เดือน  ธันวาคม     -  เมษายน   

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ป 2555 ปการศึกษา  2555 

ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม 

1. เสนอโครงการอนุมัติ 

2. แตงต้ังคณะกรรมการ

นิเทศ 

3. ป ร ะ ชุ ม ช้ี แ จ ง

คณะกรรมการนิเทศเพื่อรับทราบ

ข้ันตอนการนิเทศ 

4. การฝกประสบการณ

วิชาชีพ 

5. อาจารยออกนิเทศ 

6. รายงานผลการนิเทศ 

7. รายงานตัว 

      

 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ     10,265    บาท  (หน่ึงหมื่นสองรอยหกสิบหาบาทถวน) 

 8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นายอนันต    กันกระโทก 

  นายสมนึก   ลํากระโทก 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  โครงการพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

มาตรฐาน  ที่  2   คุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  1  จัดการเรียนการสอนความรูคูคุณธรรมโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันมเีทคโนโลยีทีม่าสนับสนุนการพฒันาบุคลากรไดอยางถึงตัวบุคคล และสามารถเขาไปศึกษาและ

พัฒนาความรูของตนเองไดโดยไมจํากัดเวลา ซึ่งระบบที่มีการนํามาใชมากเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ในปจจบุันก็คือ การเรียน

ผาน CD-Rom และ ดวยการพัฒนาเทคโนโลยีทางดานระบบเครือขายการสื่อสารที่ทําใหสงขอมูลกันไดทีละมากๆ 

และมีความเร็วมากข้ึน ทําใหสามารถใชระบบการเรียนออนไลน (e-Learning) ไดมากข้ึน ในขณะที่มีการพฒันา

ซอฟทแวรเพื่อมาสนับสนุนการพฒันาความสามารถในการทาํงาน (Competency Development System) ออก

สูตลาดไดทําใหแนวความคิดในการพฒันาบุคลากรสามารถเปนจริงข้ึนมาไดงายข้ึน 

 องคกรที่มีการใชเทคโนโลยีเขาไปชวยในการทํางาน ยอมสามารถสรางองคความรูใหมๆ ในองคกรไดอยาง

ตอเน่ือง และบุคลากรในองคกรเองกจ็ะเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือ อาทิเชน การสรางเว็บบอรด 

เพื่อใหพนักงานสามารถแลกเปลีย่นความรูในการทํางานกัน การนําเอาความรูใหมๆ ที่เกีย่วของกับการทํางานมา

วางบนเว็บไซตเพื่อใหพนักงานไดอานทกุวัน เปนตน หากในองคกรมีการจัดการองคความรู (Knowledge 

Management) อยางเปนระบบแลว ก็จะเกิดการถายทอดความรูระหวางกันของพนักงานตลอดเวลา ดังน้ัน 

จึงควรมกีารนําเอาเทคโนโลยีไปใชเพื่อชวยในการพฒันาองคกร เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขันที่

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และคาดการณไดยากอยางปจจบุัน อยางไรก็ตาม การนําเทคโนโลยีไปใชในการ

พัฒนาองคกรใหสําเร็จก็ข้ึนอยูกับความพรอมของปจจัยภายในองคกรหลายดาน ไดแก ฮารดแวร ซอฟทแวร ขอมูล

และสารสนเทศ ฐานขอมลู ระบบเครือขายการสื่อสาร ความซับซอนของกระบวนการทํางาน บุคลากรที่ทํางาน

เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และทีส่ําคัญคือผูใช โดยตองอาศัยการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี เพื่อใหผูใชเกิดการ

ยอมรบัและใชงานเทคโนโลยีไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

2. วิธีการดําเนินการ 

  1. เสนอโครงการอนุมัติ 

  2.  แตงต้ังคณะกรรมการทํางาน 
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  3.  ประชุมช้ีแจงคณะกรรมการเพื่อรับทราบข้ันตอนการทํางาน 

  4.  จัดอบรมตามระยะเวลาทีก่ําหนด 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

           1.    เพื่อพัฒนาความรูดานการใชเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรใหกบับุคลากร 

2.    เพื่อพัฒนาความรูความสามารถในดานการสอนในแตละสาขารายวิชาเพิ่มข้ึนในแตละแผนก 

                     3.    เพื่อการจัดสรรทรัพยากรใหมีเพียงพอตอการเรียนการสอน 

                     4.    เพื่อพัฒนาสือ่การเรียนการสอนใหทนัสมัยและนาสนใจ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองดานเทคโนโลยีและมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน  รวมถึง

นวัตกรรม  และงานวิจัยเพือ่การพัฒนา 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  ต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงาน 

  2.  สํารวจความพงึพอใจแกผูเขารวมอบรม 

  3.  สรปุผลการดําเนินงานและหาแนวทางแกไขตอไป 

 6. ระยะเวลา 

  ดําเนินการตลอดปการศึกษา  โดยการนําเทคโนโลยีเขามาเปนสื่อในการจัดอบรมเพื่อทีจ่ะพฒันา

ความรูความสามารถของบุคลากรในเรื่องของการใชเทคโนโลยี 

กิจกรรม   

ระยะเวลา 
ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. จัดประชุมคณะครู

เปนประจําททกุเดือน 

2. จัดอบรมเรื่องสื่อ

การเรียนการสอน/เรือ่ง

วิจัยในช้ันเรียน 

3. จัดอบรมเรื่อง

จิตวิทยาความเปนคร/ูเรือ่ง

แผนพัฒนาหลกัสูตร

สมรรถนะ 
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 7.  งบประมาณในการจัดโครงการ 

  ประมาณ   24,270  บาท  (สองหมื่นสี่พันสองรอยเจด็สิบบาทถาน) (ขอเฉลี่ยทกุรายการ)   

 รายละเอียดของกิจกรรมและคําช้ีแจงงบประมาณ 

กิจกรรม 

1. จัดประชุมคณะครูเปนประจําทุกเดือน 

- คาอาหารวาง  รวม  12  ครั้ง ๆละ  10  คนๆละ 20 บาท 

- คาเอกสาร รวม  12  ครั้ง ๆละ  10  คนๆละ 15  บาท 

2. จัดอบรมเรื่องสื่อการเรียนการสอน/เรื่องวิจัยในช้ันเรียน 

- คาวิทยากร  1 คน 6 ชม.ๆละ 1,000 บาท 

- คาอาหารวาง  รวม   50 คนๆละ 20 บาท 

-  คาเอกสาร รวม 50  คนๆละ 55  บาท 

3. จัดอบรมเรื่องจิตวิทยาความเปนคร/ูเรื่องแผนพฒันาหลักสูตรสมรรถนะ 

- คาวิทยากร  1 คน 6 ชม.ๆละ 1,000 บาท 

- คาอาหารวาง  รวม   66 คนๆละ 20 บาท 

-  คาเอกสาร รวม 66  คนๆละ 70  บาท 

  

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นายอนันต   กันกระโทก 
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กลยุทธท่ี  2  การชวยเหลือนักเรียนและการติดตามผูท่ีสาํเร็จการศึกษา 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  แนะแนวศึกษาตอ / ปฐมนิเทศ 

มาตรฐาน  ที่  2   คุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่ 2   การชวยเหลอืนักเรียนและการติดตามผูทีส่ําเร็จการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  2544  กําหนดใหกิจกรรมแนะแนวเปนหน่ึงใน

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  กระบวนการแนะแนวจะพัฒนาการเรียนรู  สรางแรงจูงใจตอการเรียนรู  สรางความคิด  

รูจักวิธีวางแผนการเรียนสําหรับปจจุบัน อีกทั้งเห็นความสามารถของตัวเอง มีความรูดานอาชีพและการงาน 

สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการเลือกเรียนและแนวทางการประกอบอาชีพในอนาคตได  ทําใหโรงเรียนสาย

มิตรเทคโนโคราช  10  ตระหนักถึงความสําคัญ  จึงจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาความสามารถของผูเรียน  

เพื่อใหผูเรียนคนพบและพัฒนาศักยภาพของตน  เสริมสรางทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ  การศึกษาตอ 

ทักษะการทํางาน  และการพัฒนาตนเองสูโลกอาชีพและการมีงานทํา  ดําเนินชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

  เน่ืองจากนักเรียนในสังคมปจจุบันน้ันมีการดําเนินชีวิตที่ยึดติดกับกระแสความนิยมของสังคมใน

หลายๆเรื่อง รวมทั้งการตัดสินใจในการเลือกสายการเรียน โดยไมไดคํานึงถึงความสามารถ ความถนัด และ

ความชอบที่แทจริง การศึกษาขอมูลรายละเอียดที่เกี่ยวของกับสายการเรียนที่ตนเลือก ทั้งเน้ือหาสาระการเรียน 

สายอาชีพหลังสําเร็จการศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพรอมในการศึกษาในสายวิชาน้ัน ซึ่งจะกอใหเกิดปญหา

ข้ึนมาภายหลัง เมื่อนักเรียนเลือกสายการเรียนที่ไมสอดคลองกับความสามารถของตนเอง ทั้งไมสามารถศึกษาได

จนจบหลักสูตร หรือไมสามารถนําประสบการณการเรียนรูมาประกอบอาชีพ อันจะนําไปสูความลมเหลวใน

การศึกษา 

ดังน้ันฝายกิจกรรมแนะแนว  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ไดตระหนักถึง

ความสําคัญ ที่จะตองจัดใหมีการแนะแนวการเลือกสาขาวิชาสําหรับสายอาชีพใหกับนักศึกษาที่จะศึกษาตอใน

ระดับ  ปวช.  และ  ปวส. เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจน

แนวทางประกอบอาชีพของแตละสาขาวิชา และสามารถตัดสินใจเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับตนไดจากปญหาที่

นักศึกษามีการเปลี่ยนสาขาภายหลัง ผนวกกับปญหาที่นักศึกษาทํางานไมตรง ตามสาขาวิชาที่จบมาเน่ืองจากขาด

ความรูความเขาใจในการเลือกสาขาวิชาที่เหมาะสมกับความถนัด ของตนเองและอาชีพที่ตองการ จึงทําใหสูญเสีย
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งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลที่จะเปนกําลังในการพัฒนาประเทศตอไป ดังน้ัน นักศึกษาควรไดรับความรู 

เ กี่ ย ว กั บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร เ รี ย น  ก า ร ส อ น ใ น แ ต ล ะ ภ า ค วิ ช า ต ล อ ด จ น ห ลั ก เ ก ณ ฑ ใ น ก า ร 

คัดเลือกเขาศึกษาในภาควิชาน้ัน ๆ และแนวทางประกอบอาชีพ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการตัดสินใจเลือกศึกษา

ตอในภาควิชาที่เหมาะสมดวยเหตุน้ี ฝายกิจกรรมแนะแนว  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   ไดตระหนัก

ถึงความสําคัญดังกลาว จึงจัดโครงการแนะแนวการศึกษาตอใหกับนักเรียนกลุมสายสามัญระดับ ม.3  และ  ม.6  

เพื่อเปนประโยชนแกนักเรียน ระดับ ม.3  และ  ม.6  ในการเลือกสาขาวิชาเหมาะสมตอไป 

2.   วิธีการดําเนินการ 

  1.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

  2.   นําเสนอแผนการปฏิบัติงานแกผูบังคับบัญชา 

  3.   ปฏิบัติตามแผนงาน 

  4.  สรุปผลการดําเนินงาน 

 การจัดกิจกรรมออกแนะแนวตามกลุมโรงเรียนสายสามัญ  ม.3  และ  ม.6  เพื่อประชาสัมพันธการศึกษา

ตอในระดับ  ปวช.  และ  ปวส.  ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา    

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1. เพื่อใหความรูกับนักเรียนในการตัดสินใจในการศึกษาตอ 

  2.  เพื่อประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับการเรียนสายอาชีพ 

  3. เพื่อใหนักเรียนไดรูและเขาใจถึงหลักเกณฑในการเขาศึกษาในแตละสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ 

  4. เพื่อใหนักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกวิชาเอกไดตามความสนใจ และเหมาะสมของตนเอง 

  5. เพื่อใหนักเรียนไดรับทราบระบบการเรียนการสอนในสายอาชีพ 

  6. เพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงสถานที่ที่ใชในการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา 

  7. มีเจตคติที่ดีตออาชีพสุจริต มีความรูในอาชีพการงานที่สนใจ รวมถึงมีทักษะการทํางาน 

  เปาหมาย  

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 

  1. เชิงคุณภาพ 

 ผูเรียนรูจัก เขาใจตนเอง สังคม และเขาใจสิ่งแวดลอม สามารถปรับตัวใหเหมาะสมกับสังคม 

สิ่งแวดลอม และสถานการณไดเปนอยางดี ตลอดจนสามารถตัดสนิใจเลือกปฏิบัติไดถูกตอง สามารถปองกันปญหา

หรือมีการแกปญหาไดเปนอยางดีและการสงเสริมการพัฒนาการในทุกดาน 
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 2. เชิงปริมาณ 

ผูเรียนทุกคนสามารถวางแผนการเรียน  การศึกษาตอ  การประกอบอาชีพ  การดําเนินชีวิตได

เหมาะสมและสอดคลองกับความรูความสามารถ และความถนัดของตนเอง 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาใหรูจักตนเอง สามารถพึง่ตนเองและปรับตัวอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 

2. ในกระบวนการโครงการแนะแนวอาชีพและแนวทางการศึกษา สามารถนํากระบวนการแนะ

แนวไปบูรณาการการเรียนรูและการดําเนินชีวิตได 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  จํานวนผูเขารับการศึกษาตอในระดับ  ปวช และปวส. 

  2.  แบบสํารวจความพงึพอใจในการเขาแนะแนว 

  3.  สมุดเย่ียมจากโรงเรียนทีเ่ขาแนะแนว 

  4.  การมงีานทําของนักศึกษาที่จบ 

 6.  ระยะเวลา 

กิจกรรม 

ระยะเวลา 

ป  พ.ศ.2555 ป  พ.ศ.2556 

พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค 

4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

5. ประชุมช้ีแจงแตงต้ัง

คณะกรรมการแนะแนว 

6. คณะกรรมการแนะแนวออก

แนะแนว 

7. สรปุผลการแนะแนว 
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 7.  งบประมาณ 

  ประมาณ  41,000 บาท  (สี่หมื่นหน่ึงพันบาทถวน)  (ขอเฉลีย่ทุกรายการ)   

 กิจกรรม 

1.  บริการแนะแนว 

      - บริการสํารวจขอมลู      - บริการสนเทศ      - บรกิารใหคําปรึกษา 

      - บริการจัดวางตัวบุคคล      – บริการติดตามและประเมินผล 

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการ  

       -  แนะแนว       - การรูจักตนเอง       - โลกกวางทางการศึกษา 

       - การวางแผนและพฒันาทกัษะทางการเรียน 

       - การยอมรบัและการปรบัปรุงบุคลิกภาพของตนเอง 

       - การรูจกัสิง่แวดลอมทีม่ีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 

       – โลกกวางทางอาชีพ 

 3.  แนะแนวการศึกษาตอ 

4.แนะแนวอาชีพ 

      -   เชิญวิทยากรที่ประสบความสําเรจ็ใน  การประกอบอาชีพมาแนะนํา 

      -   เชิญวิทยากรกลุมงานอาชีพตางๆ 

- การทําอาหาร (ขาวตัง) 

- การทําเทียน 

- การทําเฟองฟาดัด    เปนตน 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายอนันต    กันกระโทก 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  ติดตามนักเรียนที่ทํางาน / หางาน / ประกอบอาชีพอสิระ 

มาตรฐาน  ที่  2   คุณภาพของผูสําเรจ็การศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่ 2   การชวยเหลอืนักเรียนและการติดตามผูทีส่ําเร็จการศึกษา 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนซึ่ง

รับรองไดวานักศึกษาที่จบหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  จะมีคุณลักษณะเปนไปตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 

เปนนักศึกษาที่มีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการผลิตนักศึกษา ของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา   จึงไดมีการติดตามประเมินผลนักศึกษาทีจบการศึกษาวามีคุณลักษณะ

ตรงกับความตองการของตลาดแรงงานหรือไม ความรูหรือทักษะใดบางที่มีความจําเปนการในทํางาน ขอมูลที่ไดจะ

มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพเปนที่ตองการของสังคมตอไป 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมดําเนินการวางแผนงาน / จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

  2. มอบหมายคณะกรรมการดําเนินงานดําเนินโครงการ 

  3.  ดําเนินการติดตาม / ประเมินผล/สรปุผลการดําเนินงาน 

 3. วัตถุประสงค /  เปาหมาย 

1. เพื่อตรวจสอบนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา 

2. เพื่อใหคําแนะนําในการศึกษาตอ  การประกอบอาชีพและการหางาน 

3. เพื่อเก็บขอมลูเปนสถิติของวิทยาลัยของจํานวนนักศึกษาที่ไดงานทําและศึกษาตอ 

4. เพื่อเก็บขอมลูและสํารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาที่

จบไปแลว 

5. เพื่อศึกษาการมีงานทําของนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษา 

6. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบงัคับบัญชาหรือผูใชนักศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ

นักศึกษา 
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 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  โรงเรียนมีฐานขอมูลของนักศึกษาที่จบการศึกษาและสามารถนําไปวิเคราะหผลการดําเนินงานใน

ดานการจัดการเรียนการสอนได 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาและมีงานทํา 

  2.  สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่จบการศึกษาและมงีานทํา 

 6. ระยะเวลาดําเนินการ 

กิรกรรม 

ระยะเวลา 

ป  พ.ศ.2555 ป  พ.ศ.2556 

เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค 

1. เสนอโครงการ 

2. ประชุมเพื่อแตงต้ัง

คณะกรรมการดําเนินการ 

3. คณะกรรมการ

ดําเนินการติดตามนักศึกษา

สําเร็จการศึกษา 

4. สรปุผลการติดตาม

นักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

            

 7. งบประมาณ 

  ประมาณ 3,000  บาท  (สามพันบาท)  (ขอเฉลี่ยทุกรายการ)   

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวอุมาพร     สุทธิอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

-  

มาตรฐานท่ี  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

 

กลยุทธท่ี  1   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  พัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของสถานศึกษาตามความตองการตลาดแรงงาน 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  1   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ลักษณะของโครงการ โครงการใหม 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 ตลาดแรงงานนับวาเปนสิง่สําคัญอยางย่ิงสําหรับการการเรียนสายอาชีพ หรอือาชีวะศึกษาเพราะ

การศึกษาประเภทน้ีเนนใหผูเรียนมีความรู ทกัษะดานการปฏิบัติงาน  อีกทัง้ตองตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงานเพื่อใหผูเรียนที่จบการศึกษามีงานทําซึง่เปนจุดประสงคหลักของผูเรียนที่ตองการมงีานทํา  มีอนาคต

ที่ดี  หลังจบการศึกษา  สถานศึกษามีหนาที่จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมีทกัษะความสามารถตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงาน  สามารถประกอบวิชาชีพได  ซึ่งการจัดทําหลกัสูตรสมรรถนะเปนอีกหนทางหน่ึงที่จะ

ชวยลดปญหาเพราะหลักสูตรสมรรถนะจะทําใหการเรียนการสอนมุงเนนทักษะที่ตลาดแรงงานตองการ 

 ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ข้ึน  เพื่อใหนักเรียนทีส่ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร

นครราชสีมา มีทักษะ  ความรู  ความสามารถ  ตรงตามความตองการของตลาดแรงงานในเขตอําเภอหนองบญุ

มาก  อําเภอใกลเคียง  และตลาดแรงงานในเขตอุตสาหกรรมสุรนารี  อําเภอเมอืง  จังหวัดนคราชสีมา อีกดวย 

 2..  วิธีการดําเนินการ 

  1.  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน / มอบหมายฝายวิชาการ 

  2. เชิญสถานประกอบการในเขตอําเภอหนองบญุมาก และอําเภอใกลเคียงประชุมปรกึษาหารอื

ความตองการแรงงาน (ความรูความสามารถ / ทักษะวิชาชีพ) 

  3.  ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา 

  4.  ประกาศใชหลักสูตรในการเรียนการสอนตอไป 
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 3. วัตถุประสงค /   เปาหมาย 

  1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน / สื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรสมรรถนะ 

  2. เพื่อประเมินคุณภาพการสอนของครผููสอนและการนิเทศการสอน 

  3. เพื่อใหครผููสอนเขาใจความหมายและความสําคัญของการพัฒนาหลกัสูตรสมรรถนะ 

  4. เพื่อใหครทูําวิจัยในช้ันเรียนมากข้ึน 

  5. เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะความสามารถตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน 

  6. เพื่อพัฒนาหลกัสูตรสมรรถนะของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

  7. เพื่อสงเสรมิใหครทูําวิจัยในช้ันเรียน 

  8. เพื่อใหผูเรียนทีส่ําเรจ็การศึกษามีงานทํา  100 เปอรเซ็นต 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  หลักสูตรสมรรถนะวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

  2.  ครูผูสอนเขาใจความหมาย / ความสําคัญของหลกัสูตรสมรรถนะ 

  3.  ครูทําวิจัยในช้ันเรียนมากข้ึน  

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  มีคณะกรรมการกํากบัดูแลและประเมินผล 

  2.  ติดตามการใชหลักสูตรสมรรถนะวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 

 6.ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา 

 7.งบประมาณ 

  5,000  บาท 

 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  หัวหนาฝายวิชาการ 

  นางสาวไพรินทร   ศรีปจฉิม 

 

 

\ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  จัดต้ังสถานประกอบการจําลองในสถานศึกษา 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  1   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 เน่ืองดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา ทําการเปดการเรียนการสอนในระดับอาชีวะศึกษา  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)  ซึ่งการเรียนรูสายอาชีวะศึกษาตองอาศัย

หลักการปฏิบัติเปนสวนใหญเพือ่ใหผูเรียนไดมีความรูความสามารถ  และการประยุกตใชความรูที่ไดศึกษาจาก

หองเรียนสูการปฏิบัติ  หรือสูอาชีพ  ดังปรญัญาของวิทยาลัย ที่วา “ทักษะเย่ียม  เปยมคุณธรรม  นําความรู  สู

อาชีพ”  และหนทางหน่ึงทีจ่ะทําใหนักเรียนไดนําความรูทีไ่ดไปทดลองใชหรือฝกฝนคือการฝกปฏิบัติ เชนการฝก

ประสบการณวิชาชีพ  สถานประกอบการ  ซึ่งตามหลักสูตรนักเรียนจะไดออกฝกประสบการณวิชาชีพตาม

หลักสูตร  ซึง่สถานประกอบการเปนอีกหนทางหน่ึงที่ชวยใหผูเรียนมีทกัษะความสามารถเพิ่มมากข้ึน 

 ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา จึงไดเลง็เห็นความสําคัญ  จึงไดจัดทําโครงการจัดสราง

สถานประกอบการภายในสถานศึกษาข้ึนเพือ่เปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนและเปนการเพิ่มทักษะ

ความสามารถของผูเรียน  ซึ่งจะสงผลถึงสมรรถนะ  ประสทิธิภาพ อีกทั้งช่ือเสียงของโรงเรียนอกีดวย 

 2. วิธีการดําเนินงาน 

  1.  จัดทําโครงการเสนอผูอํานวยการ / ผูไดรบัอนุญาต 

  2.  ประชุมวางแผนการดําเนินงาน / รปูแบบของสถานประกอบการของแตละสาขาวิชา 

  3.  จัดต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการ 

  4.  สรางสถานประกอบการตามแผนการดําเนินงาน 

  5. มอบหมายใหคณะกรรมการกํากับดูแลติดตามการดําเนินงาน  พรอมทั้งรายงานความคืบหนา 

แกผูอํานวยการ / ผูไดรบัอนุญาต 
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 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1. เพื่อสรางสถานประกอบการภายในสถานศึกษา 

 2.  เพื่อเสริมสรางทักษะความสามารถของผูเรียน 

 3. เพื่อใหผูเรียนไดประยุกตใชความรูสูอาชีพ 

 4. เพื่อสรางรายไดระหวางเรียนใหกบัผูเรียน 

 5.  เพื่อใหผูเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  6.  สถานประกอบการภายในสถานศึกษา 

  7. นักเรียนมทีักษะความสามารถเพิ่มข้ึน 

  8. นักเรียนสามารถประยุกตใชความรูสูอาชีพ 

  9. สรางรายไดระหวางเรียนใหกบัผูเรียน 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  สถานประกอบการของแตละสาขาวิชา 

  2.  นักเรียนมสีถานประกอบการในการนําความรูสูอาชีพ 

  3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน 

  4.  ความสามารถของผูเรียนที่ตรงตอตลาดแรงงาน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  คณะกรรมการกํากับดูแลสถานประกอบการ  ซึ่งไดรับการแตงต้ัง  ติดตามประเมินผลการ

ปฏิบัติงานรวมถึงผลกระทบทั้งทางตรงทางออมตอผูเรียน / วิทยาลัย  พรอมทั้งสรปุเปนลายลักษณอักษรเสนอ

ผูอํานวยการ / ผูไดรบัอนุญาต ในแตละภาคเรียน 

 6.ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา   

 7.งบประมาณ 

   50,000  บาท (หาหมื่นบานถวน) 

 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายชยันต   จันทรศิรสิุข, นายสมนึก   ลํากระโทก 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  พัฒนาบุคลากร 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  1   พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 การพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง และมีความสุข  และมีความรูความสามารถตรงตามความตองการ

ของตลาดแรงงานน้ันเปนหนาที่หลักของสถานศึกษา  เพื่อกาวไปสูการพัฒนาชาติบานเมืองตอไป  ซึ่งการพัฒนา

เยาวชนของชาติหรือผูเรียนของสถานศึกษาแตละแหงน้ันจําตองใชองคประกอบหลาย ๆ ดานเปนองคประกอบซึ่ง

บุคลากร  เปนองคประกอบหลกัดานการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ  ดังคําพูดที่วา  “ครูคือแมพิมพของชาติ” 

 ดังน้ันวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการพฒันาบุคลากรข้ึนเพื่อใหครูผูสอน  

เจาหนาที่  พนักงานของโรงเรียนมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชาที่ทําการเปดการเรียนการสอน  และ

สงเสริมใหมีการคนควาหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลาอีกดวย 

2.  วิธีการดําเนินการ 

  1.  ฝายวิชาการประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

  2.  จัดอบรมบุคลากรตามความรูความสามารถ 

  3. จัดสงบุคลากรเขารับการอบรมจากหนวยงานตาง ๆ  10 คน = 20 ชม. /ปการศึกษา 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.  เพื่อพฒันาครูในดานเทคนิคการสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ (การสอนแบบโครงงาน/ช้ินงาน) 

  2.  เพื่อใหบุคลากรไดมีการเรียนรูแบบมุงสมรรถนะการวัดประเมินผล 

  3.  บุคลกรไดรบัการพัฒนาทางดานวิชาการ และดานอื่น ๆ  

  4.  การเรียนการสอนของครผููสอนมีคุณภาพ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  บุคลากรมีความรูความสามารถตรงตามสาขาวิชา 

  2. บุคลากรมีการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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  3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.   แบบประเมินผลการสอน 

  2.   การนิเทศการสอน 

 6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 

 7. งบประมาณ 

   10,000  บาท / ปการศึกษา 

 8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

   ฝายบรหิารงานทั่วไป 

  นายอนันต    กันกระโทก 
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กลยุทธท่ี  2   พัฒนาแหลงการเรยีนรู IT สื่อการเรียนการสอน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  พัฒนาศูนยวิชาการ  (หองสมุด) 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  2   พัฒนาแหลงการเรียนรู IT สื่อการเรียนการสอน 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 ความรูจัดวาเปนสิ่งที่สําคัญในการดํารงชีวิต  หรือการพฒันาบุคลากรรวมถึงการพฒันาประเทศชาติตอง

อาศัยปจจยัพื้นฐานดานความรูของบุคลากร  ซึ่งบุคลากรหรอืเยาวชนจําตองเปนผูใฝรู  มีนิสัยในการศึกษาหาความ

รูอยูเสมอเพื่อใหเปนผูที่มีความรูความสามารถ  ทันตอเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  ซึ่งการสงเสริมใหเยาวชนหรอื

นักเรียนมีนิสัยรักการอานจะทําให  ผูเรียนสามารถเพิ่มพูนความรูไดเปนอยางดีย่ิง  ซึ่งการสงเสรมิมีหลากหลายวิธี  

แตวิธีหน่ึงที่จะไดผลเปนอยางดีคือ  หองสมุด  ตองสงเสรมิใหนักเรียนมีนิสัยรกัการอานโดยใชหองสมุดเปนตัวกลาง  

เพราะหองสมุดเปนสถานที่ที่ตอบสนองความรูดานตาง ๆ ของนักเรียนไดเปนอยางดี 

 ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จึงไดจัดทาํโครงการพัฒนาศูนยวิชาการ (หองสมุด) ข้ึน

เพื่อตอบสนองความตองการของนักเรียน  อีกทัง้เพื่อใหเปนจุดศูนยกลางการแลกเปลี่ยนความรูของนักเรียน  

สงเสรมิใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน  ศึกษาหาความรูอยูเสมอ 

 

 2.   วิธีการดําเนินการ 

  1. ประชุมดําเนินการวางแผนงาน / จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการ 

  2. มอบหมายคณะกรรมการดําเนินงานดําเนินโครงการ 

  3.  ดําเนินการพัฒนา / ปรบัเปลี่ยนหองสมุด 

 3. วัตถุประสงค /  เปาหมาย 

  1.  เพื่อเพิ่มสื่อการเรียนรูและหนังสือใหพอเพียงกับจํานวนนักศึกษา 

  2.  เพื่อปรบัปรุงตกแตงหองสมุดใหมีความนาสนใจและนาเขาใชบริการ 

  3.  เพื่อพัฒนาระบบหองสมุด เชน Internet ระบบการยืม-คืน ใหทันสมัย 

  4.   เพื่อจัดใหมผีูดูแลรับผิดชอบ  ควบคุมการใชและจัดหาสือ่ตาง ๆ  
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  5.  เพื่อเพิ่มสื่อการเรียนรูในหองสมุด 

  6. เพิ่มจํานวนผูเขาใชบริการหองสมุด 

  7.  เพื่อจัดหาเจาหนาที่ดูแล / ควบคุม / จัดหาสือ่การเรียนรูตาง ๆ ในหองสมุดใหทันสมัย 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1. ศูนยวิชาการ (หองสมุด) พรอมใหการบริการ 

  2. จํานวนผูเขาใชบริการทีม่ากข้ึน 

  3. นักเรียนใชเวลาวางใหเกิดประโยชนมากข้ึน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  สถิติผูเขาใช / ยืม-คืนหนังสือ 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา  

 7. งบประมาณ 

   25,000  บาท 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นางสาวศิริรัตน   ชางสลกั 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

  จัดหาสื่ออุปกรณการเรียนการสอน 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  2   พัฒนาแหลงการเรียนรู IT สื่อการเรียนการสอน 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

 การเรียนการสอนที่มีคุณภาพจะตองประกอบดวยองคประกอบหลาย ๆ ดาน  เพื่อใหผูเรียนไดรบัความรู

รวมทั้งไดมโีอกาสฝกฝน  หรือเห็นตัวอยางขณะทําการเรียนการสอนมากข้ึน  เพื่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ดีข้ึน  

จากสภาพการเรียนการสอนปจจบุันของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา ในปจจุบันนับไดวายังขาด

องคประกอบดานการเรียนการสอนอยูมากโดยเฉพาะในดานสื่อการเรียนการสอน  ของแตละรายวิชา  เชนวิชา

คณิตศาสตร, วิทยาศาสตร วิชาในแผนกอุตสาหกรรม  และแผนกพาณิชยกรรม 

 ดังน้ันวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จึงไดจัดทําโครงการจัดสือ่อปุกรณการเรียนการสอนข้ึน

เพื่อใหระบบการเรียนการสอนมีประสทิธิภาพเพิ่มมากข้ึน  ครูผูสอนมีเครื่องมือในการสอน  และสําคัญทีสุ่ด

นักเรียนจะไดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี  เพื่อในไปสูปรญัญาโรงเรียนที่วา “ทักษะเย่ียม เปยมคุณธรรม นําความรู  

สูอาชีพ” 

 2.  วิธกีารดําเนินการ 

  1.  ประชุมวางแผน จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 

  2.   ครูผูสอนเสนอสื่ออุปกรณที่ขาดแคลน 

  3.   คณะกรรมการพจิารณาสื่ออปุกรณที่ครูผูสอนเสนอ 

  4.   คณะกรรมการจัดหาสื่ออปุกรณการเรียนการสอนตามแผนการ 

  5.   มอบสื่ออุปกรณแกครผููสอน / รับผิดชอบ 

 3. วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.  เพื่อจัดหาสื่ออปุกรณการเรียนการสอน 

  2.  เพื่อใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดีข้ึน 

  3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนของครูผูสอน 
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  4.  เพื่อใหไดสื่ออปุกรณการเรียนการสอนเพิม่มากข้ึนทกุสาขาวิชา 

  5.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนสงูข้ึน 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  สื่อการเรียนการสอนเพิ่มข้ึนในแตละภาคเรียน 

  2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึน 

  3.  ครูผูสอนมปีระสทิธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

 

 

 5. วิธีการวัดและประเมินผล 

  คณะกรรมการประเมินผลโครงการ เสนอฝายวิชาการโดยใชเครื่องมือ 

  -  แบบประเมินครผููสอน / ภาคเรียน 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา   

 7. งบประมาณ 

   50,000  บาท 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  หัวหนาแผนกพาณิชยกรรม 

  หัวหนาแผนกชางอุตสาหกรรม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    อบรมเชิงปฏิบัติการใหกบันักศึกษา   

                              “การเขียนประวัติสวนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  2   พัฒนาแหลงการเรียนรู IT สื่อการเรียนการสอน 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

   1.  หลักการและเหตุผล 

           จากขาวสภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศทีผ่านมาน้ัน สงผลกระทบตอการจางงานอยางเห็นได

ชัดเจนแมวาปจจุบันสภาวการณดังกลาวคลี่คลายไปในทางที่ดีข้ึน แตก็ยังคงมีการแขงขันกันสงูในกลุมของผู

แสวงหางานทํา และนักศึกษาจบใหม หนาทีส่ําคัญของสถานศึกษานอกจากจะพฒันาความรูความสามารถของ

นักศึกษาใหมีความโดดเดนทางดานวิชาการควบคูไปพรอมกบัคุณธรรมแลวน้ัน  การเตรียมความพรอมในดาน

การสมัครงานก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญตอโอกาสและความสําเรจ็ของบุคคล หากวานักศึกษามีทกัษะ

ในดานวิชาชีพที่ตนจบมาตรงตามตลาดแรงงานตองการอยางเหมาะสม และเปนที่ยอมรบัแกองคกรธุรกิจ

เอกชน ก็จะเปนสวนหน่ึงที่สรางความประทับใจใหกบัองคกรธุรกจิเอกชนทําใหมีโอกาสไดงานทํามากย่ิงข้ึน 

ดังน้ัน ฝายวิชาการ จึงไดจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนประวัติสวนตัวภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ” ข้ึน เพื่อใหนักศึกษาของโรงเรียนเปนที่ยอมรบั มั่นใจและมีความพรอมในการเขาสู

ตลาดแรงงานไดมากทีสุ่ด 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

 1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

 2  ประสานงานหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 3  ดําเนินงานของอนุมัติจัดโครงการกบัผูอํานวยการโรงเรียน 

 4  จัดทําโครงการเสนอ 

 5  ประชาสัมพันธโครงการ 

 6  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7  สรุปและประเมินผลโครงการ  

 8  นําขอมูลมาใชในการพัฒนางานครั้งตอไป 
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  รูปแบบโครงการ 

                 1. จัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 2 ช่ัวโมง  

                  2. เชิญวิทยากรมาบรรยาย 

 3.วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกบัการเขียนประวัติสวนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนประวัติสวนตัวในรูปแบบทีเ่หมาะสมและเปนที่ยอมรับแกองคกร

ธุรกิจเอกชน 

  3. เพื่อใหนักศึกษาสามารถกรอกประวัติสวนตัวเพื่อสมัครงานผานทางระบบอินเตอรเน็ตได 

  4. เพื่อสรางความสมัพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับสถานประกอบการ อีกทัง้ยังเปนการ

ประชาสมัพันธโรงเรียน ใหเปนทีรู่จักอยางแพรหลาย 

  เปาหมาย 

               1. เชิงปริมาณ 

      นักศึกษา ช้ันป 3  แผนกพาณิชยกรรม   ที่มีความสนใจเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน

ประวัติสวนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” จํานวน 60 คน  

              2. เชิงคุณภาพ 

                  1. เพื่อใหนักศึกษามีความรูเกี่ยวกบัการเขียนประวัติสวนตัวภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

                  2. เพื่อใหนักศึกษาสามารถเขียนประวัติสวนตัวในรูปแบบทีเ่หมาะสมและเปนที่ยอมรับแก    

องคกรธุรกิจเอกชน 

                  3.เพื่อใหนักศึกษาสามารถกรอกประวัติสวนตัวเพื่อสมัครงานผานทางระบบอินเตอรเน็ตได 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1. โรงเรียน 

       1.1 ประโยชนในดานของการประชาสมัพันธทําใหองคกรธุรกิจเอกชนภายนอกรูจัก 

และไดมาเห็นสภาพแวดลอมบรรยากาศจรงิในโรงเรียน  

       1.2 เปนการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับองคกรธุรกจิเอกชน 

  2. นักศึกษา  

       2.1 เมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษาแลว สามารถเขียนประวัติสวนตัวของตนทั้งภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษเพื่อใชในการสมัครงานได 



86 

 

-  

       2.2 นักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับมาสรางประวัติสวนตัวเพื่อใชในการสมัครงาน

ผานทางระบบอินเตอรเน็ตไดอยางมปีระสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 5. วิธีการวัดและประเมินผล (สอดคลองกบัช่ือโครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด)  

  

 6. ระยะเวลาในการดําเนินการ 

  ตลอดปการศึกษา  ระหวางเดือน มิถุนายน  -  มีนาคม   

          

 7. งบประมาณ 

  ใชงบประมาณอุดหนุนจากฝายวิชาการ  

   1. คาใชจายเชิญวิทยากร                             3,000  บาท 

   2. คาใชจายตาง ๆ                                     2.000  บาท 

                รวมเปนเงินท้ังสิ้น                  5,000   บาท 

 8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นางสาวรัตนาภรณ   กอดสันเทียะ  

 

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการวัดผลการประชุม เครื่องมือ 

ดานปริมาณ/ผลผลิต คร ู นักเรียน เกี่ยวของ เขา

รวมกิจกรรมอยางนอย  80% 

 

ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

1.นักเรียนไดมารวมกจิกรรมกับทางโรงเรียน 

2นักเรียนไดรบัความรูทัง้ทางดานภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ 

3.นักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเอง 

 

  

 

-  สังเกต 

-  สอบถาม 

 

 

 

 

 

-สังเกต 

-สอบถาม 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    พัฒนาการบูรณาการการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาสูการเรียนรู 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  2   พัฒนาแหลงการเรียนรู IT สื่อการเรียนการสอน 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล  

 จากผลการเปรียบเทียบการจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  

ในระยะเริ่มตนการเปดสถานศึกษา   พบปญหาสําคัญหลายประการ   เชน    การจัดสภาพแวดลอมสถานศึกษาไม

เอื้อตอการเรียนรู    ขาดแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา     ครูขาดการแสวงหาความรู และเทคนิคใหมในการ

จัดการเรียนรู รวมทั้งการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห 

สังเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ คิดไตรตรอง คิดสรางสรรค และมีวิสัยทัศนอยูในระดับที่ควรปรับปรุง 

 จากปญหาดังกลาว ฝายวิชาการ เห็นวา  การพัฒนาการจัดการเรียนรูของครู การพัฒนาสื่อและ

เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสําหรับครูและนักเรียน จะชวยแกปญหาดังกลาวได   จึงจัดทําโครงการพัฒนาการบูรณา

การการจัดสภาพแวดลอมของสถานศึกษาสูการเรียนรูข้ึนโดยบูรณาการจัดสภาพแวดลอมไปพรอมๆกับการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนรู โดยเนนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สงผลตอการพัฒนาผูเรียนตอไป 

 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

 1. ประชุมแผนการดําเนินงาน 

 2. จัดทําคูมือเอกสารการดําเนินงาน 

 3. ดําเนินการตามแผนที่วางไว 

 4. ผลิตสือ่และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสําหรับครู และผูเรยีน 

 5.ติดตามผลการจัดการศึกษาตามแผน 

 6.ประชุมผูบริหารโรงเรียน และครูเพือ่แลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะตามความเหมาะสม 

 7.ประชุมเพื่อสรปุและรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ 

จัดกิจกรรมการเรียนการรูผลิตสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูสําหรบัครู และผูเรียน และบูรณาการจัด

สภาพแวดลอมภายในวิทยาลัย 
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3. วัตถุประสงค / เปาหมาย  

  1.  เพื่อพัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรู ที่เนนพฒันาการคิดของผูเรียน และเนนใหผูเรียนนํา

หลักธรรมมาใชในการดํารงชีวิต 

  2.  เพื่อใหครผููสอนสามารถพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาหรือหลักสูตรทองถ่ินไดโดยสามารถวัด  

และประเมินผูเรียนตามสภาพจริง 

  3.   เพื่อพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

  4.   เพื่อใหโรงเรียนพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียนใหสวยงามเปนระเบียบและเปนแหลง

เรียนรูเพื่อชุมชน 

  5.  เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียน และจัดการเรียนรู และจัดการเรียนรู

แบบประหยัดตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 

  เปาหมาย   

  1  เชิงปริมาณ 

 บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  ประกอบดวย  ผูอํานวยการ  และครู  

จํานวน 13  คน  และนักเรียน  จํานวน  182  คน 

              2  เชิงคุณภาพ 

  2.1 ครูผูสอนจัดกจิกรรมการเรียนรู ที่เนนพฒันากระบวนการคิด การนําหลักธรรมมาใช

ในการดําเนินชีวิต และวิถีชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียง 

 2.2 โรงเรียนมีการพฒันาหลักสูตรทองถ่ิน และมสีภาพแวดลอมทีเ่อื้อตอการ เรียนรู 

 2.3 มีการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู 

   2.4 นักเรียนมีคุณธรรมและมีทักษะกระบวนการคิด 

 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1. ครูผูสอนพัฒนากระบวนการเรียนรู 

  2. มีการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาสภาพแวดลอมของโรงเรียน 

  3. มีการพฒันาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู 

  4. นักเรียนมีคุณธรรมและมีทกัษะในการคิด 
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 5. วิธีการวัดและประเมินผล (สอดคลองกบัช่ือโครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด) 

ตัวชี้วัด วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใชวัด 

ดานปริมาณ/ผลผลิต 

1.พัฒนาการจัดกจิกรรมการเรียนรู ที่

เนนพัฒนาการคิดของผูเรียน และเนน

ใหผูเรียนนําหลักธรรมมาใชในการ

ดํารงชีวิตอยางนอย 80% 

- สอบถาม ผูบริหาร ครู และ

นักเรียน 

- ประเมินผูเรียนดานคุณธรรม 

และทักษะการคิด 

- แบบสอบถาม 

 

- แบบประเมิน  แบบทดสอบ 

 

2.  ครูผูสอนสามารถพฒันาหลักสูตร

สถานศึกษาหรือหลักสูตรทองถ่ินไดโดย

สามารถวัด  และประเมินผูเรียนตาม

สภาพจรงิ อยางนอย 80% 

- สอบถาม ผูบริหาร ครู และ

นักเรียน 

- ตรวจสอบจากเอกสาร 

หลักสูตรสถานศึกษาสื่อและ

เทคโนโลยีที่พฒันาแลว 

- แบบสอบถาม 

 

- เอกสาร  สื่อตางๆ 

ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

3 . เพื่อพัฒนาสือ่และเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนรู 

- ตรวจสอบจากเอกสาร 

หลักสูตรสถานศึกษาสื่อและ

เทคโนโลยีที่พฒันาแลว 

- เอกสาร  สื่อตางๆ 

 

 

4 .  เพื่อใหโรงเรียนพัฒนา

สภาพแวดลอมของโรงเรียนใหสวยงาม

เปนระเบียบและเปนแหลงเรียนรูเพือ่

ชุมชน 

- ตรวจเย่ียมสภาพหองเรียน

และสภาพแวดลอมของ

โรงเรียน 

- บันทึก ภาพถาย 

 

5 . เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนา

สภาพแวดลอมของโรงเรียน และจัดการ

เรียนรู และจัดการเรียนรูแบบประหยัด

ตามแนวพระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพียง 

- สอบถาม ผูบริหาร ครู และ

นักเรียน 

- ตรวจเย่ียมสภาพหองเรียน

และสภาพแวดลอมของ

โรงเรียน 

- แบบสอบถาม 

 

- บันทึก ภาพถาย 

 

 

 6..ระยะเวลาการดําเนินการ 

 ตลอดปการศึกษา  ระหวางเดือน พฤษภาคม -มีนาคม   
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 7..งบประมาณ 

  ใชงบประมาณอุดหนุนจากฝายวิชาการ  

  1. คาใชจายพัฒนาสภาพแวดลอม และกระบวนการเรียนรู     5,000  บาท 

  2. ผลิตสือ่และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู      10,000  บาท 

       รวมเปนเงินท้ังสิ้น  15,000   บาท

 8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวรัตนาภรณ   กอดสันเทียะ 
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กลยุทธท่ี  3   พัฒนาสงเสริมกิจกรรมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    กิจกรรมวันสําคัญ 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยทุธ  ที่  3   พัฒนาสงเสริมกจิกรรมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

            กิจกรรมวันสําคัญเปนกจิกรรมที่จัดข้ึนเพื่อใหนักเรียนไดรูความหมายและความสําคัญของวันสําคัญ

เพื่อใหนักเรียนทุกคนมสีวนรวมในการจัดกจิกรรม  สามารถนําไปปฏิบัติไดจรงินักเรียนไดแสดงความรักความ

กตัญูตอพอแมและครบูาอาจารย  กลาแสดงออก และแสดงความสามารถของตนเองที่ช่ืนชอบนักเรียนไดความรู

และมีความสนุกสนาน เปนแบบอยางที่ดีที่ทุกคนตองปฏิบัติยึดถือ และทางวิทยาลัยและผูปกครองไดมสีวนรวมใน

กิจกรรมดวยกัน  

 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

 1.ศึกษาการจัดโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

   2. ประชุมคณะคร ู

   3. เสนอโครงการ 

    4.แตงต้ังกรรมการ 

    5.  ดําเนินการจัดกจิกรรมตามปฏิทินปฏิบัติงาน 

    6.  สรปุผล 

    7. นําขอมูลมาใชในการพฒันางานครัง้ตอไป 

  จัดกิจกรรมตามวันสําคัญน้ัน ๆ 

 3.  วัตถุประสงค /  เปาหมาย 

       1.  เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรวมกจิกรรม 

       2.  เพื่อใหนักเรียนไดรูความหมายของวันสําคัญ 

       3.  เพื่อใหผูปกครองไดมารวมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน 

       4.  เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอผูมีพระคุณ 
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       5.  เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเอง 

       6.  เพื่อใหนักเรียนไดรบัความสุขและสนุกสนาน 

   เปาหมาย 

  เชิงปริมาณ  

จํานวนบุคลากร จํานวน 13 คน  ประกอบดวย  ผูบรหิาร  คณะครู  และ  นักเรียน จํานวน  210 คน 

  เชิงคุณภาพ 

นักเรียนไดแสดงความกตัญูตอผูมีพระคุณและกลาแสดงออก 

  4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  ดานปริมาณ/ผลผลิตผูบรหิาร   คร ู นักเรียน  และบุคลากรที่เกี่ยวของ ผูปกครองเขารวม

กิจกรรมอยางนอย  80% 

  1.ผูปกครองไดมารวมกจิกรรมกับทางโรงเรียน 

  ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

  2 นักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอผูมีพระคุณ 

  3.นักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเอง 

  4.นักเรียนไดรับความสุขและสนุกสนาน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล (สอดคลองกบัช่ือโครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด)  

ตัวบงชี้ความสําเร็จ วิธีการวัดผลการประชุม เครื่องมือ 

ดานปริมาณ/ผลผลิต

ผูบริหาร   คร ู นักเรียน  และบุคลากรทีเ่กี่ยวของ 

ผูปกครองเขารวมกจิกรรมอยางนอย  80% 

ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

1.ผูปกครองไดมารวมกจิกรรมกับทางโรงเรียน 

2นักเรียนไดแสดงความรักความกตัญูตอผูมี

พระคุณ 

3.นักเรียนไดแสดงความสามารถของตนเอง 

4.นักเรียนไดรับความสุขและสนุกสนาน 

  

 

-  สังเกต 

-  สอบถาม 

 

 

 

-สังเกต 

-สอบถาม 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 

 

 

 

-  แบบสงัเกต 

-  แบบสอบถาม 



93 

 

-  

 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  ตลอดปการศึกษา  ระหวางเดือน พฤษภาคม   -  มีนาคม   

 

 7.  งบประมาณ 

ลําดับท่ี รายการ งบประมาณ(บาท) หมายเหตุ 

1 คาอาหารกลางวัน 3,000  

2 คาวันจัดกิจกรรม 6,000  

3 คาวัสดุอุปกรณ 3,000  

รวม 10,000  

 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

ลําดับท่ี กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

1. วันงดสูบบุหรี่โลก นายสมนึก   ลํากระโทก 

2. วันเลือกต้ังประธาน นายอนันต   กันกระโทก 

3. วันไหวคร ู นางสาวไพรินทร  ศรีปจฉิม 

4. วันสุนทรภู นางสาวปรารถนา  เจริญดี 

5. วันภาษาไทย นางสาวรัตนาภรณ กอดสันเทียะ 

6. วันอาสาฬหบูชาและวัน

เขาพรรษา 

นายชยันต    จันทรศิริสุข 

7. วันสถาปนาโรงเรียน นางสาวรัตนาภรณ กอดสันเทียะ 

8. วันแมแหงชาติ นางสาวศิริรัตน    ชางสลัก 

9. วันลอยกระทง นางสาวชอเพชร  ดานกระโทก 

10. วันพอแหงชาติ นายสมนึก   ลํากระโทก 



94 

 

-  

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    คุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะที่พงึประสงคของนักเรียน 

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  3   พัฒนาสงเสริมกจิกรรมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  นอกจากจะมุงปลูกฝงดานปญญาพัฒนาการคิด

ของผูเรียนแลว ยังมุงพัฒนาดานอารมณ  โดยการปลูกฝงใหผูเรียนเห็นคุณคาของตนเอง  เขาใจตนเองเห็นใจผูอื่น  

สามารถแกปญหาขัดแยงทางอารมณไดอยางถูกตองเหมาะสม  และใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง  เกิด

การเรียนรูอยางตอเน่ือง  ผสมผสานความรูตาง ๆ  อยางสมดุล  รวมทั้งปลูกฝง คุณธรรมคานิยม  และคุณลกัษณะ

อันพึงประสงค  งานสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ทางวิทยาลัยจัดโครงการ “สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะ

ที่พึงประสงคของนักเรียน ”  ข้ึน เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะพึงประสงค  ตามมาตรฐาน

การศึกษาของโรงเรียน 

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  มองเห็นความจําเปนที่จะพัฒนานักเรียนใหมคุีณธรรม

จริยธรรม ปลูกฝงคุณธรรมคานิยม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  

เสียสละเพื่อสวนรวม  ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสังคม 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

 1. ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

 2.  ประสานงานหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 3.  ดําเนินงานของอนุมัติจัดโครงการกบัผูอํานวยการโรงเรียน 

 4.  จัดทําโครงการเสนอ 

 5.  ประชาสัมพันธโครงการ 

 6.  ดําเนินงานตามโครงการ 

 7.  สรุปและประเมินผลโครงการ  

 8.  นําขอมูลมาใชในการพัฒนางานครั้งตอไป 
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 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1.  นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค 

  2.  นักเรียนพัฒนาคุณธรรม  คานิยม  และคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานของโรงเรียน 

 3.  นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ 

  4.  นักเรียนมีความเมตตากรุณา  เอื้อเฟอเผื่อแผ  เสียสละเพื่อสวนรวม  ปฏิบัติตนเปนประโยชน 

ตอสังคม 

 5. นักเรียนประหยัด  ใชสิ่งของและทรพัยสินของตนเองและสวนรวมอยางประหยัดและคุมคา 

 6. นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักธรรมเบื้องตนของศาสนา 

  เปาหมาย 

         1. เชิงปรมิาณ 

จํานวนบุคลากร (ภายใน)  ประกอบดวย  ผูบรหิาร  คณะครู  นักเรียน   

   2. เชิงคุณภาพ 

นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลกัษณะอันพึงประสงค 

4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 1.  นักเรียน มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะที่พงึประสงค 

 2.  นักเรียน  สามารถพฒันาตนเอง เปนคนเกงคนดี มีความรูและอยูสังคมไดอยางปกติสุข 

 3.  ครูอาจารย  สามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค 

 4.  นักเรียนมีวินัย  มีความรับผิดชอบ 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล (สอดคลองกบัช่ือโครงการ วัตถุประสงค ตัวช้ีวัด)  

ตัวชี้วัดความสําเร็จ วิธีวัด/ประเมินผล เครื่องมือท่ีใช 

ดานปริมาณ/ผลผลิต (Outputs) 

1.นักเรียนผานเกณฑประเมินอยาง

นอย 80% 

2.นักเรียนพัฒนาคุณธรรม คานิยม

และคุณลักษณะทีพ่ึงประสงคตาม

มาตรฐานของโรงเรียน  อยางนอย 

 80 % 

 

 

1.การประเมินคุณลักษณะทีพ่ึง

ประสงคของนักเรียน ปวช. 

2.การสงัเกตพฤติกรรมของ   

นักเรียนดานคุณธรรมจริยธรรม 

3.การสมัภาษณนักเรียน 

 

1.แบบประเมินคุณลักษณะที่พึง

ประสงคของนักเรียน 

2.แบบสงัเกตพฤติกรรมคุณธรรม

จริยธรรม 
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ดานคุณภาพ/ผลลัพธ 

(Outcomes) 

1.นักเรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ 

ซื่อสัตย สจุริต 

2.นักเรียนมีความเมตตากรุณา  

เอื้อเฟอเผื่อแผ เสียสละ  เพื่อ

สวนรวม 

ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสงัคม 

3.นักเรียนประหยัด ใชสิ่งของและ

ทรัพยสินของตนเองและสวนรวม

อยางประหยัดและคุมคา 

4.นักเรียนปฏิบัติตนตามระเบียบ

และหลักธรรมเบื้องตนของศาสนา 

 

1.การประเมินโครงการสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมและ

คุณลักษณะที่พึงประสงคของ

นักเรียน 

2.การประเมินสมุดความดี 

 

1.แบบประเมินโครงการสงเสรมิ

คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน 

2.สมุดบันทึกความดี 

3.สมุดฝากความดี 

 

 6.ระยะเวลาการดําเนินการ 

                 ชวงเดือน  กรกฎาคม  -  สิงหาคม   

           7. งบประมาณ 

ลําดับ รายการ จํานวน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. คาตอบแทนวิทยากร 6 ทาน X  1,000   6,000  

2. คารถรับสง 4 เที่ยว 8,000  

3. คาที่พัก 2 คืน   5,000  

4. คาอาหารเชา 3 X 30 บาท   X  141  คน 12,690  

5. คาอาหารกลางวัน 2 X 30 บาท   X  141  คน 8,460  

6. คาอาหารเย็น 2  X 30 บาท   X  141 คน 8,460  

7. คาใชจายอื่น ๆ       5,000  

                                                           รวม     53,610  

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  นายอนันต   กันกระโทก,  นายชยันต    จันทรศิรสิุข 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    โครงการสงเสรมิประชาธิปไตยในโรงเรียน   

มาตรฐาน  ที่  3 การจัดการเรียนการสอนดานอาชีวศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  3   พัฒนาสงเสริมกจิกรรมผูเรียนใหมีคุณธรรมจริยธรรม 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

               วิทยาลัยเปนสวนหน่ึงของสังคมและชุมชน  จึงมีบทบาทในการเตรียมความพรอมผูเยาวใหเปนผูใหญที่

ดีในสังคม  การสรางลักษณะนิสัยใหนักเรียนรูจักระเบียบ  ขอบังคับ  กฎเกณฑและกติกาตลอดจนรูจักรับผิดชอบ

หนาที่ที่ตนพงึมีตอหมูคณะ  ชุมชน  และสังคมไดอยางเหมาะสม  ทางวิทยาลัยจงึเห็นสมควรที่จะนํารปูแบบ

ประชาธิปไตยมาใชในวิทยาลัย เพื่อเปนการปพูื้นฐานประชาธิปไตยใหดีข้ึนและรูจักปฏิบัติตนใหถูกตองตาม

ภาระหนาที่และมีวิถีชีวิตตามหลกัประชาธิปไตยใหสามารถดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

 1.    ศึกษาการจัดโครงการและวางแผนดําเนินงาน เสนอโครงการ 

   2.   ประชุมคณะคร ู

                3.    แตงต้ังกรรมการ 

    4.    ดําเนินการจัดกจิกรรม ปฏิบัติงาน 

    5.   สรุปผล 

    6.   นําขอมูลมาใชในการพฒันางานครั้งตอไป 

    แนวทางการดําเนินงาน 

เรื่อง 
แผนการดําเนินงาน เดือน ม.ิย. –ก.ค. 

20 23-27 30 1 

1.ศึกษาการจัดโครงการและวางแผนดําเนินงาน เสนอโครงการ     

2.ประสานคณะครูทกุทานเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยสอดแทรกอยาง

สม่ําเสมอในหองเรียน  และนอกหองเรียนโดยสัมพันธกบัวิชาที่สอน 

    

3.แตงต้ังกรรมการดําเนินงานรบัผิดชอบ     

4.เลือกต้ังสมาชิกสภานักเรียนจากนักเรียนช้ันปวช.  ปที่  1 – 2     

5.สรปุผลและประธานนักเรียนและคณะกรรมการฝายบรหิาร เพื่อกําหนด     
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นโยบายใหนักเรียนไดปฏิบัติโดยมีครเูปนผูใหการศึกษา 

ประชุมกรรมการนักเรียนเดือนละ 2 ครั้ง ตลอดปการศึกษา 2555 

6.สรปุผลงานในรอบปการศึกษา และเสนอแนวทางปรบัปรุงแกไข สิ้นปการศึกษา 2555 

 3. วัตถุประสงค /  เปาหมาย 

  1.  เพื่อใหนักเรียนมเีจตคติที่ดีเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  2.  เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและฝกตนเองเกี่ยวกบัการใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาคและหนาที่

ตามระบบประชาธิปไตย 

  3. เพื่อสงเสรมิใหนักเรียนมีความรับผิดชอบรวมกันในการรกัษาไวซึ่งประโยชนทั้งปวงของ

โรงเรียน 

  4. เพื่อสงเสรมิกิจกรรมเสรมิหลักสูตรทั้งในดานวิชาการและประสบการณของนักเรียน 

  5. เพื่อแสดงพฤติกรรมทีเ่ดนชัดของนักเรียนเกี่ยวกับลักษณะการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

   6.  เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยโดยการปฏิบัติจรงิ   

  เปาหมาย 

          1    เชิงปริมาณ 

  -           นักเรียนที่ใชสิทธิเลือกต้ัง  ต้ังแตช้ัน ปวช.  ปที่  1 – 2  จํานวน  60  คน 

  -           คณะกรรมการโครงการประชาธิปไตย  จํานวน  5  คน 

   2  เชิงคุณภาพ 

- เพื่อฝกฝนใหนักเรียนเขาใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

- เพื่อใหนักเรียนรูจักใชสิทธิเสรีภาพ  ความเสมอภาค  และหนาที่ของตนเอง 

- เพื่อใหนักเรียนมสีวนรวมในการดูแลปกครองและรวมกจิกรรมตาง ๆ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1. นักเรียนเขาใจในหลักประชาธิปไตย รูจักปกครองตนเอง 

  2.นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

  3.นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

  4.นักเรียนไดปฏิบัติจริงสามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจาํวันไดอยางเหมาะสม 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  สังเกตจากพฤติกรรมนักเรียนที่แสดงออก 

  2.  สังเกตจากความสนใจของทกุฝายทีเ่กี่ยวของ 
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  3.  จากผลการปฏิบัติของนักเรียน 

 6.  ระยะเวลาในการดําเนินการ 

               ระหวางเดือน  มิถุนายน  -  กรกฎาคม   

            7. งบประมาณ 

  ใชงบประมาณอุดหนุนจากฝายวิชาการ  

  1. คาใชจายในการใชวัสดุ อุปกรณตาง ๆ                               1,000  บาท 

                                                  รวมเปนเงินท้ังสิ้น     1,000   บาท  

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  ฝายกิจการนักศึกษา 
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มาตรฐานท่ี 4   นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา 

กลยุทธท่ี  1   สงเสริมและชวยเหลือสังคมและทองถ่ิน 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    อาชีวบริการ  

มาตรฐาน  ที่ 4   นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  1   สงเสริมและชวยเหลือสังคมและทองถ่ิน 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

 

ปจจุบันน้ีทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา  มีการศึกษาและการเรียนรูที่ตองอาศัยรถยนต 

และเครือ่งยนต เพือ่เปนเครื่องมือที่ชวยในการเรียนรูดานตางๆในระบบรถยนตใหและมปีระสิทธิภาพ โดยนักเรียน

นักศึกษาจะมสีื่อการเรียนรู และ เพื่อปฏิบัติงานจริง 

 โรงเรียน ซึง่เปนสถาบันการศึกษาทีม่ีความรูและสัง่สมทางดานวิทยาการตอนักศึกษา จึงไดจัดทําโครงการ

ศูนยปฏิบัติงานจริง เพือ่เปนการใหนักศึกษาบริการทางดานการซอมและการแกไขดูแลเกี่ยวกับเรือ่งเครื่องยนต 

และรถยนตใหกับบุคลากรในชุมชนและผูทีส่ัญจรไปมา พรอมยังเปนการใหความรูแกบุคลากรในชุมชนถึงหลักการ

ดูแลเครื่องยนตเบื้องตน หลักการซอมเครื่องยนตเบื้องตนและการบํารุงรักษารถยนตทีส่ามารถทําไดดวยตัวเอง 

รวมถึงการอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติในการซอมเครือ่งยนตที่ถูกวิธี เพื่อใหคนในชุมชนสามารถซอมเครื่อง

รถจักรยานยนตไดดวยตัวเองตอไป 

2.  วิธีดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

  2  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ 

  3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

  4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

  5  ประชาสัมพันธโครงการ 

  6  ดําเนินการตามโครงการ 

  7  สรปุและประเมินผล 

  8  นําขอมูลมาใชในการพัฒนางานตอไป 
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 รูปแบบการจัดกิจกรรม 

 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1.  ประชุมปรึกษาหารือเพือ่กําหนดการจัดกิจกรรม 4  มกราคม  2555 

2.  นําเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบตอผูบริหาร 11  มกราคม  2555 

3.  แตงต้ังและประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 15  มกราคม  2555 

4.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 20 – 22  มกราคม  2555 

5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 29  มกราคม  2555 

6.  รายงานผลโครงการ 3  กุมภาพันธ  2555 

 

 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1.  เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานการตรวจเช็คแกปญหาตางๆแกนักศึกษา  

  2.  เพื่อชวยเหลือและแกปญหาคอมพิวเตอรรถจักรยานยนต  และรถยนตกับชุมชน 

 3.  เพื่อบริการและใหความรูในดานคอมพิวเตอรรถจกัรยานยนต  และรถยนตกับชุมชน 

   เปาหมาย 

  1  เชิงปริมาณ 

 จํานวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จํานวน  13  คน  ประกอบไปดวย  ครู  นักศึกษา 

  2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร ไดฝกฝนทักษะ  ความสามารถทางดานวิชาชีพ  ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

 4. ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  นักศึกษามีความรู  ความสามารถ  และทักษะมาปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากข้ึน 

  2.  รูจักใชเครื่องมือและวัสดุอปุกรณในการซอมเครื่องยนตรถจักรยานยนตและการบํารงุรกัษา 

  3.  นักศึกษาไดใชทักษะที่เรียนมาชวยเหลือชุมชน 

 5.  วิธีการวัดผลและประเมินผล 

  1.  แบบสอบถามจากผูรบับริการ 

  2.  สังเกตจากความสนใจของทกุฝายทีเ่กี่ยวของ 

  3.  จากผลการปฏิบัติของนักเรียน 
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 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันที่ 4  มกราคม  - 3  กุมภาพันธ   2555  

 

 7.  งบประมาณ  

ลําดับที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 นํ้ามันเบนซิน 4,000  

2 ของวาง – เครื่องด่ืม 1,000  

3 คาเตนบริการ 2,000  

4 คาจัดสถานที ่ 2,000  

5 คาใชจายอื่นๆ 1,000  

รวม 10,000  

 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายชยันต   จันทรศิรสิุข     อาจารยแผนกชางยนต 
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กลยุทธท่ี  2   พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงยุค ICT 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    กิจกรรมศึกษาดูงานใหกบับุคลกร 

มาตรฐาน  ที่ 4   นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  2   พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงยุค ICT 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

 

 ในยุคที่การแขงขันรุนแรงทั้งภาครัฐและเอกชน  ผูบริหารจําเปนตองพยายามปรับปรุงการบริหารจัดการ

องคกรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งการบริหารจัดการที่ดี จะนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  ซึ่งเปนหน่ึงในเครื่องมือ

ของเพิ่มความรูความสามารถใหแกบุคลากร   รวมทั้งการเปดมุมมอง แนวคิดและวิธีการใหมๆ โดยการเทียบเคียง

การดําเนินงานในลักษณะเดียวกัน ที่มีผลการดําเนินการที่ดี มาเปนมาตรฐานเพื่อการปรับปรุงพัฒนาก็เปนสิ่ง

สําคัญ  และสามารถนําไปประยุกตใชและปรับปรุงกระบวนการทํางาน ใหมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประสิทธิผล

สูงสุดแกองคกร  

ผูบริหารไดเล็งเห็นความสําคัญ ในการพัฒนาองคความรู แนวความคิดใหมๆ วาเปนสิ่งจําเปนตอบุคลากร

ในองคกร โดยคาดหวังวาหลักสูตรดังกลาวจะเปนประโยชนกับบุคลากรในองคกร  เพื่อนํามาพัฒนาการทํางานของ

ตนเองและเสริมสรางทักษะใหมๆในดานแนวคิดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ   ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน รวมถึงเปน

การเปดโลกทัศนใหแกบุคลากรในองคกรอีกดวย 

2.  วิธีการดําเนินการ 

 1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

 2  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ 

 3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

 4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

 5  ประชาสัมพันธโครงการ 

 6  ดําเนินการตามโครงการ 

 7  สรปุและประเมินผล 

      8  นําขอมูลมาใชในการพฒันางานครัง้ตอไป 
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 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย  

 1.  เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานแนวคิดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ   ใหมีศักยภาพ

ย่ิงข้ึน รวมถึงเปนการเปดโลกทัศนใหแกบุคลากรในองคกร  

  2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปนประโยชน มาประยุกตใชเพือ่

ปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

   เปาหมาย 

  1  เชิงปริมาณ 

 จํานวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จํานวน  33  คน  ประกอบไปดวย  ครู  นักศึกษา 

  2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปนประโยชน มาประยุกตใชเพื่อ

ปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 1.  ผูศึกษาดูงานมีความรู  ความสามารถ  และทักษะมาปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากข้ึน 

 2.  ผูศึกษาดูงานนําความรูความเขาใจมาปรับปรงุแกไขขอบกพรองตางๆใหดีข้ึน 

 3.  นักศึกษาเกิดการเรียนรู การพัฒนาตนเอง เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดแรงงาน 

5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

 1.  บุคลากรมีความรูความเขาใน 

 2.  มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามหลังจากการศึกษาดูงาน 

 3.  สรปุผลการทํางานของครเูมื่อสิ้นปการศึกษา 

 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

  วันที่    4  มกราคม  -  26  กุมภาพันธ  2555    

 7.  งบประมาณ  25,000  บาท 

ลําดับที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 คาตอบแทนวิทยากร 4,000 2  ทาน 

2 คารถ  รับ  -  สง 9,000 คานํ้ามัน +   คารถ 

3 คาอาหาร 4,500  

4 คาจัดสถานที ่ 6,000  

5 คาใชจายอื่นๆ 1,500  
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 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  1.  ฝายวิชาการ 

  2.  นางสาวรัตนาภรณ   กอดสันเทียะ 
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนสิ่งประดิษฐงานวิจัยครูและนักเรียน 

มาตรฐาน  ที่ 4   นวัตกรรมและการสรางองคความรูของอาจารยและนักศึกษา 

สนองกลยุทธ  ที่  2   พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงยุค ICT 

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

 

การเรียนการสอนเปนกระบวนการเพื่อหวังผลเชิงคุณภาพ ใหไดผูเรียนที่มีคุณภาพ การพัฒนาการ

เรียนการสอนจึงเปนสิ่งสําคัญที่ผูสอนตองกระทําอยางตอเน่ือง เพื่อตอบสนองการปฏิรูปการศึกษาที่มุงพัฒนา

ผูเรียน บุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนการสอนที่จะสงผลตอการพัฒนาผูเรียน คือ ครู อาจารย ทั้งน้ีใน 

พรบ. การศึกษาแหงชาติ 2542 มีจุดเนนที่ครู อาจารย จะตองมีความรอบรูในดานตางๆเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอน คือ หลักการจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอน การประกันคุณภาพ หลักการจัดการเรียนรูในมโนทัศนใหมเพื่อมุงสูคุณภาพการศึกษา ครู อาจารย

ตองมีบทบาทเปนทั้งนักวิจัย และพัฒนาหลักสูตร เพื่อจะนําผลที่ไดไปสูการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งการ

พัฒนาการเรียนการสอนจะตองมีการดําเนินการอยางเปนระบบ มีกระบวนการ ต้ังแตการหาปญหา การกําหนด

แนวทางในการแกปญหา การทดลองปฏิบัติการแกปญหาหรือการพัฒนา รวมทั้งการสรุปและรายงานผลเพื่อเปน

การยืนยันผลการกระทํา ซึ่งกระบวนการดังกลาวก็คือการวิจัยน่ันเอง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู การวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู หรือการวิจัยในช้ันเรียน เปนการวิจัยที่มีวัตถุประสงคสําคัญ 

เพื่อหานวัตกรรมสําหรับแกปญหาหรือเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งเนนในลักษณะการวิจัยเชิง

ปฏิบัติการ (Action Research) โดยมีปญหาการเรียนรูเปนจุดเริ่มตน ผูสอนหาวิธีการ หรือนวัตกรรมเพื่อ

แกปญหา มีการสังเกตและตรวจสอบผลของการแกปญหา/การพัฒนา แลวจึงบันทึกและสะทอนการแกปญหาหรอื

การพัฒนาน้ันๆ การวิจัยในช้ันเรียนมักเปนการวิจัยขนาดเล็ก (Small scale) ที่ดําเนินการโดยผูสอน เปน

กระบวนการที่ผูสอนสะทอนการปฏิบัติงาน และเสริมพลั งอํานาจใหครูผูสอน ( Field ,1997) หรือเปน

กระบวนการวิจัยที่ผูสอนทําการทดลองวิธีการตางๆ โดยตรวจสอบผลและปรับวิธีการที่ใชเพื่อใหเกิดประสิทธิผล

กับผูเรียนมากที่สุด (Mclean, 1995) ทั้งน้ีในปจจุบันนิยมใช การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูแทนการวิจัยในช้ันเรียน 

เพื่อใหมีความครอบคลุมขอบเขตการวิจัยที่กวางขวางข้ึน และใหความชัดเจนวาเปนการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อที่

แกปญหาและพัฒนาการเรียนการสอนหรือเปนการนําประโยชนการวิจัยมาใชเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการ
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สอนอยางแทจริง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูทําไดในหลายลักษณะ ซึ่งผูสอนสามารถดําเนินการในลักษณะ

ตางๆ 

2.  วิธีการดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

  2  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ 

  3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

  4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

  5  ประชาสัมพันธโครงการ 

  6  ดําเนินการตามโครงการ 

       7  สรุปและประเมินผล 

       8  นําขอมูลมาใชในการพฒันางานครัง้ตอไป 

 3.  วัตถุประสงค  / เปาหมาย 

 1.  เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานแนวคิดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ   ใหมีศักยภาพ

ย่ิงข้ึน รวมถึงเปนการเปดโลกทัศนใหแกบุคลากรในองคกร  

  2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปนประโยชน มาประยุกตใชเพือ่

ปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

    เปาหมาย 

   1  เชิงปริมาณ 

 จํานวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จํานวน  50  คน  ประกอบไปดวย  ครู  นักศึกษา 

   2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากรสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปนประโยชน มาประยุกตใชเพื่อ

ปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

 1. เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานแนวคิดสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมใหมๆ   ใหมีศักยภาพ

 ย่ิงข้ึน  

 2. เพื่อใหบุคลากรสามารถนําแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี  และเปนประโยชน มาประยุกตใชเพือ่

ปรับปรงุและพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเองและองคกร ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 
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 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

 1.  บุคลากรมีความรูความเขาใน 

 2.  มีคณะกรรมการตรวจสอบติดตามหลังจากการดําเนินงาน 

 3.  ครู / โรงเรียน  มีผลงานดานนวัตกรรมเพิ่มข้ึน 

 3.  สรปุผลการทํางานของครเูมื่อสิ้นปการศึกษา 

 6..  ระยะเวลาดําเนินการ 

  วันที่  ตุลาคม -  กุมภาพันธ   

 7.  งบประมาณ 

   20,000  บาท 

8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 1.  ฝายวิชาการ 

 2.  นายอนันต  กันกระโทก 

 3.  นายสมนึก   ลํากระโทก 
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มาตรฐานท่ี 5   การใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและสงัคม 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    ฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรและทกัษะการดูแลรถยนตเบื้องตน 

มาตรฐาน  ที่ 5   การใหบริการทางวิชาการตอชุมชนและสงัคม 

สนองกลยุทธ   

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1. หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันน้ีทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา  มีการศึกษาและการเรียนรูที่ตองใช 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาใชงานและการเดินทางตองอาศัยรถยนต และเครื่องยนต เพื่อเปนเครื่องมือที่ชวยใน

การเรียนรูดานตางๆในระบบรถยนตใหและมปีระสิทธิภาพ โดยนักเรียนนักศึกษาจะมสีื่อการเรียนรู และ เพื่อ

ปฏิบัติงานจริง 

  วิทยาลัย ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีความรูและสั่งสมทางดานวิทยาการตอนักศึกษา จึงไดจัดทํา

โครงการฝกอบรมการใชงานคอมพิวเตอรและทักษะการดูแลรถยนตเบื้องตน และจัดต้ังศูนยปฏิบัติงานจรงิ เพื่อ

เปนการใหนักศึกษาบริการทางดานการอบรมการใชงานคอมพิวเตอรและการแกไขดูแลเกี่ยวกับเรื่องเครือ่งยนต 

และรถยนตใหกับบุคลากรในชุมชนและผูทีส่ัญจรไปมา พรอมยังเปนการใหความรูแกบุคลากรในชุมชนถึงหลักการ

ดูแลเครื่องยนตเบือ้งตน หลักการซอมเครื่องยนตเบื้องตนและการบํารุงรักษารถยนตทีส่ามารถทําไดดวยตัวเอง 

รวมถึงการอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติในการซอมเครือ่งยนตที่ถูกวิธี เพื่อใหคนในชุมชนสามารถซอมเครื่อง

รถจักรยานยนตไดดวยตัวเองตอไป 

2.  วิธีดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

  2  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ 

  3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

  4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

  5  ประชาสัมพันธโครงการ 

  6  ดําเนินการตามโครงการ 

  7  สรปุและประเมินผล 

  8  นําขอมูลมาใชในการพัฒนางานครั้งตอไป 
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 รูปแบบการจัดกิจกรรม 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1.  ประชุมปรึกษาหารือเพือ่กําหนดการจัดกิจกรรม 4  มกราคม  2555 

2.  นําเสนอโครงการเพื่อขอความเห็นชอบตอผูบริหาร 11  มกราคม  2555 

3.  แตงต้ังและประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 15  มกราคม  2555 

4.  ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 20 – 22  มกราคม  2555 

5.  สรุปและประเมินผลโครงการ 29  มกราคม  2555 

6.  รายงานผลโครงการ 3  กุมภาพันธ  2555 

 

 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

 1.  เพื่อเสริมสรางทักษะใหมๆในดานการตรวจเช็คแกปญหาตางๆแกนักศึกษา  

  2.  เพื่อชวยเหลือและแกปญหาคอมพิวเตอรและฝกทักษะการใชคอมพิวเตอรและ

รถจักรยานยนต  และรถยนตกับชุมชน 

 3.  เพื่อบริการและใหความรูในดานคอมพิวเตอรและรถจักรยานยนต  และรถยนตกับชุมชน 

   เปาหมาย 

  1  เชิงปริมาณ 

 จํานวนบุคลากร  (  ภายใน  )  จํานวน  13  คน  ประกอบไปดวย  ครู  นักศึกษา 

  2  เชิงคุณภาพ 

 บุคลากร ไดฝกฝนทักษะ  ความสามารถทางดานวิชาชีพ  ใหมีศักยภาพย่ิงข้ึน 

 4. ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  นักศึกษามีความรู  ความสามารถ  และทักษะมาปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากข้ึน 

  2.  รูจักใชเครื่องมือและวัสดุอปุกรณในการซอมเครื่องยนตรถจักรยานยนตและการบํารงุรกัษา 

  3.  นักศึกษาไดใชทักษะที่เรียนมาชวยเหลือชุมชน 

  4.  ชุมชนไดรับความรูเรื่องการใชงานคอมพิวเตอรเพิ่มข้ึน 

 5.  วิธีการวัดผลและประเมินผล 

  1.  แบบสอบถามจากผูรบับริการ 

  2.  สังเกตจากความสนใจของทกุฝายทีเ่กี่ยวของ 

  3.  จากผลการปฏิบัติของนักเรียน 
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 6.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 วันที่ มกราคม  -  กุมภาพันธ     

 

 7.  งบประมาณ  

ลําดับที ่ รายการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 นํ้ามันเบนซิน 4,000  

2 ของวาง – เครื่องด่ืม 1,000  

3 คาเตนบริการ 2,000  

4 คาจัดสถานที ่ 2,000  

5 คาใชจายอื่นๆ 1,000  

รวม 10,000  

 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นายชยันต   จันทรศิรสิุข      
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มาตรฐานท่ี 6   การบริหารและการจัดการ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    อบรมการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อการสอน 

มาตรฐาน  ที่ 6   การบรหิารและการจัดการ 

สนองกลยุทธ   

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 งานดานการสอนเปนหนาที่หลักของครูสายการสอน  ซึ่งครูผูสอนจําตองมีการเตรียมความพรอมอกีทั้ง

จัดเตรียมสือ่การเรียนการสอน  ซึ่งสื่อการเรียนการสอนในปจจุบันมอียูเปนจํานวนมาก  และเทคโนโลยีในปจจุบัน

มีความทันสมัยสงเสริมใหการเรียนการสอนเปนไปดวยความสนุกสนานและมากดวยความรู  วิทยาลัยเทคโนโลยี

สายมิตรนครราชสมีา  เปนโรงเรียนทีส่อนในระดับอาชีวะศึกษา ซึ่งจําเปนตองมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย  ซึ่ง

ตองใชเทคโนโลยีสมัยใหมเขาชวยเพื่อกระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในเน้ือหาเพิ่มข้ึน 

ดังน้ัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสมีา  จึงไดจัดทาํโครงการอบรมการใชเทคโนโลยี 

คอมพิวเตอรเพื่อการสอนข้ึน  เพือ่ใหครผููสอนไดใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสมัยใหม  เชนการสราง

สไลด (Ms.PowerPoint) การดาวนโหลดสื่อการสอนจากอนิเตอรเน็ต  หรือการใชอุปกรณตาง ๆ เชน เครือ่งฉาย 

Projector  การใชโปรแกรมควบคุมหองคอมพิวเตอร เปนตน 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1. จัดประชุมวางแผนงาน / มอบหมายแผนกพาณิชยกรรมเปนผูดําเนินงาน 

  2.  กําหนดหัวขอการอบรม / จุดประสงค / เวลา 

  3.  ดําเนินการอบรมตามแผนงาน 

 3.  วัตถุประสงค / เปาหมาย 

  1.  เพื่อพัฒนาบุคลากรมีใหมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยี 

  2.  เพื่อพัฒนาใหบุคลากรใชคอมพิวเตอรเปนสือ่การเรียนการสอนเพิ่มข้ึน 

  3.  เพื่อสงเสริมใหครูผูสอนมีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย 

  4.  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมปีระสิทธิภาพดานเทคโนโลยี 



113 

 

-  

  5.  เพื่อใหผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสงูข้ึน 

  6.  เพื่อใหครผููสอนมีสื่อการสอนที่นาสนใจ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  บุคลากรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีดานการสอน 

  2.  ครูผูสอนใชคอมพิวเตอรดานการสอนเพิ่มข้ึน 

  3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนมีแนวโนมสงูข้ึน 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1.  มีคณะกรรมการกํากบัดูแลและติดตาม  

  2.  ใชแบบประเมินครผููสอน 

 6. ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา   

 7. งบประมาณ  

  10,000 บาท / ปการศึกษา 

 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาวศิริรัตน   ชางสลกั  
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ชื่อโครงการ/กิจกรรม  

    พัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียน 

มาตรฐาน  ที่ 6   การบรหิารและการจัดการ 

สนองกลยุทธ   

ลักษณะของโครงการ ตอเน่ือง 

 

 1.  หลักการและเหตุผล 

 ระบบสารสนเทศ  เปนเทคโนโลยีทีม่ีความสําคัญเปนอยางย่ิงสําหรับหนวยงานตาง ๆ ในปจจุบันเพราะ

สามารถตอบสนองความตองการ  การเจริญเติบโต  อีกทั้งการคาดเดาเหตุการณที่ยังมาไมถึงดวยพื้นฐานขอมูลใน

อดีต ซึ่งระบบสารสนเทศภายในโรงเรียนก็เปนสิง่ทีส่ําคัญเปนอยางย่ิงเพราะจะทําใหระบบการบริหารจัดการมี

ความคลองตัว อีกทั้งยังไดรับความนาเช่ือถือจากผูปกครอง ผูเย่ียมชม 

 ดังน้ันวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา  ซึ่งเปนโรงเรียนอาชีวะเอกชนแหงเดียวในอําเภอหนอง

บุญมาก ไดเลง็เห็นความสําคัญและความจําเปนที่โรงเรยีนจําตองมรีะบบสารสนเทศภายในโรงเรียนซึง่สามารถ

ควบคุมดูแล  การเงิน  งานวิชาการ  ธุรการ  และการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใหเกิดประโยชนมากที่สุดอีกดวย 

 2.  วิธีการดําเนินการ 

  1  ศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและวางแผนดําเนินงาน 

  2  ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ 

  3  ดําเนินการขออนุมัติโครงการ 

  4  จัดทําโครงการนําเสนอ 

  5  ประชาสัมพันธโครงการ 

  6  ดําเนินการตามโครงการ 

  7  สรปุและประเมินผล 

  8  นําขอมูลมาใชในการพัฒนาตอไป 

 3. วัตถุประสงค  /  เปาหมาย 

  1.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนใหทันสมัยย่ิงข้ึน 

  2.  เพื่อพัฒนาระบบการสอนคอมพิวเตอรใหทันสมัยและควบคุมการใชงานได 
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  3.  เพื่อพัฒนาระบบลงทะเบียนของนักเรียน 

  4.  เพื่อพัฒนาระบบการเงินและธุรการของโรงเรียน 

  5.  เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน 

  6.  เพื่อใหระบบการบรหิารงานมีความนาเช่ือถือ 

 4.  ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

  1.  โรงเรียนมีระบบสารสนเทศของ 

   -  ระบบควบคุมการเรียนการสอน 

   -  ระบบการลงทะเบียนเรียน 

   -  ระบบการเงิน – ธุรการ 

  2.  ความพึงพอใจของผูเรียนตอการใชบริการ 

 5.  วิธีการวัดและประเมินผล 

  1. ใชแบบประเมินความพึงพอใจ 

  2.  ความรวดเร็วและความสะดวกในการใหบริการ 

 6.  ระยะเวลาดําเนินงาน 

  ตลอดปการศึกษา 2555-2556 

 7.   งบประมาณ 

  30,000  บาท 

 

 8.  ผูรับผิดชอบโครงการ 

  1. ฝายบรหิารงานทั่วไป 

  2. นายอนันต   กันกระโทก 
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การกํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน  

1. การกํากับ ติดตาม 

มีคณะกรรมการกํากบั ติดตาม ข้ันตอน ระยะเวลา วิธีการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

เปาประสงค เครื่องมือการประเมิน ผูประเมิน 
ระยะเวลา

การประเมิน 

1.  ผูสําเรจ็การศึกษาไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือศึกษาตอในสาขาทีเ่กี่ยวของ

ภายใน 1 ป คิดรอยละ 80  % 

2.  นักเรียน   ผูปกครอง  พึงพอใจตอการจัด

กระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3.  ผานเกณฑการประเมิน  สมศ. (ระดับดี)  

4.  ผลการดําเนินงาน  บรรลุวัตถุประสงคของ

โรงเรียน  มีความมั่นคงย่ังยืนและเปนองคกร

แหงการ เรียนรู ( Leaning  Organization ) 

1. แบบสังเกต 

2. แบบนิเทศการสอน 

3. Portfolio 

4.แบบบันทึกผลการเรียน 

1. ผูบรหิาร 

2. หัวหนาฝาย 

3. หัวหนาชวงช้ัน 

4. ผูปกครอง 

ตลอดป 

การศึกษา 

 

2. การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม 

มีคณะกรรมการประเมินผล  ระยะเวลา วิธีการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

 มีแนวปฏิบัติโดยสรปุดังน้ี 

   1. ศึกษาเปาหมาย/วัตถุประสงคของโครงการ/งาน/กจิกรรม เพื่อกําหนดแนวทางการประเมิน

หรือวางแนวทางการประเมิน   

2. กําหนด ตัวแปร/ตัวช้ีวัด/ประเด็นทีมุ่งศึกษา  

3. กําหนดแหลงขอมลู/ผูใหขอมลู  

4. พิจารณาความเหมาะสมของเครื่องมือ เพือ่กําหนดเครื่องมือ และวิธีการในการเกบ็รวบรวม 

ขอมูล  

5 พิจารณาแนวทางการวิเคราะหขอมลู เปนการกําหนดคาสถิติที่ใชตองเหมาะสมกับเครื่องมือที ่

ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 

3. การรายงานผลและจัดทําขอมูลสารสนเทศ 

มีคณะกรรมการดําเนินงาน  ระยะเวลา วิธีการ และอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวของ 

  1.  ศึกษาเปาหมาย / วัตถุประสงค โครงการกจิกรรม 

  2. กําหนดรูปแบบรายงานการประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ / กิจกรรม 
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  3. สรุป / รายงานผลการดําเนินงานของกิจกรรมโครงการ ศึกษาปญหา / ขอแกไขเพื่อใชในการ

ดําเนินการในครัง้ตอๆ ไป 
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คณะผู้จดัทํา 

ทีปรึกษา 

 

1. นายสฤษดิ     บุตรเนียร      ผูรั้บใบอนุญาต  

2. นายสฤษดิ       บุตรเนียร      ผูจ้ดัการโรงเรียน 

3. นางสาวปัทธมา  แกลงกระโทก                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 

4. นายอนนัต ์  กนักระโทก    ครูผูส้อน 

5. นายชยนัต ์  จนัทร์ศิริสุข    ครูผูส้อน 

6. นายสมนึก  ลาํกระโทก    ครูผูส้อน 

7. นางสาวไพรินทร์ ศรีปัจฉิม    ครูผูส้อน 

8. นางสาวศิริรัตน ์ ช่างสลกั     ครูผูส้อน 

9. นางสาวช่อเพชร ด่านกระโทก    ครูผูส้อน 

10.นางสาวรัตนาภรณ์ กอดสนัเทียะ    ครูผูส้อน 

11.นางสาวปรารถนา เจริญดี     ครูผูส้อน 

12. นางสาววารุณี ฆอ้งดอน    ครูผูส้อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


